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 ١ . © هب | يرو را ىا تنزلا يرانا لهال ف ار العال اذيترم تنسح .و رزوه هل افيو م ورخإ كف
 ] يك لو لوعام ةيناقللوص كودلإ ةلوج الكر بحإ نضرتإ عييصتدل ازا لعلا ودعم ونس“
 ا ننشر وب ردع فينس را هوسات بوز عج ازاو اه ئج خ1
 اورام وا ىلدلاو لمراسل امل هفدلل] وسب لة يدش ع4 سحر ن نإ هاَلام عزوم حم اوزاربز 0 هلارعن كوخ مهنه عننسمر ف ل

 .٠ .دزإ نطيل ؤيتسي) كوال ىلعو فرع (وئز دموي ]يع نيج نزع تح

 ف نايل ةيناكإو ار باهل قود س به ةرنرو اس أ درب نولخ كاجو أ
 عج ةرراوسأو ةروسرا عضو «رمب صاد ل/ تن هتعب ظ اهريكةورو اسال

 5 -ِ . 0 اهزكاو نلولالر محل رمق تن

 و

 رو ده) هذكعام4] «ثرم) 9ا د زج] وحد ويوم كي موإ نمو ايليف تربك 0 < بر . داع كو رز شور ابد فرل) . ديناف هةيبإ تانرو أ ةرج هس يوسوس إو اكبر يأ غمس ناوخي<8زدوجومو) نزإيزمله لاح يجرم اساسا فما تسد هيتس



 ا اعدل ل اد ةلم كاوورةةلوب ةلسعب نيومورس رجب دوسالاوهوواتمو ذ ني وم ناوح] لش ا لع الإ
 نيلعلل ةبروو[ل قمنا نأ نم اين :ةآياو عيرشلا نب تلمع | تيزبف انتسب ين
 وز بخ لاقي 6ر1 ةيارزوم مب طه لقلل اء جر لاغ ف انبمجت
 اوكا نانالوعمم لإ زنم ءاوح ىنوام لحج ار رتمجصر بوكا ات

 جسم اعارفو هكا ذاء1 ات سوجنفا ىو س لاه )نم اون ملن0و عينيقلاب ليهو وعمرو هر ارحبو لمالمندع هزم عود يم 6002 7 ! باغ لعب ىو لور غال هاي ررنلسبل دس عجاف كلن نم ىضشتإو ءهرغزوملوأ تفل وكي وانل زوامل داود( دنا ين نلاوندل بترناورسفإ و لكنا عال طار هكآوبزا و تاوفاللاعباج ينيددكيوكيا ا: يكسو مب اناعحو ب هت
 لافق ع فيحاو كلازلو يكب نوضاباإ ورمل ندسراو يلا شيورعوسار يبا كلل
 مجاب كنج لخدو معموورنب هيام نال اروكذ ادالو / ل يور انو عار اسس ايزو الس ةسزك انا ةحرا راح سوهلسللا دعجإ وو ايوور هك
 دكلاعزنو/ نوفل وغلا ةنفأ بلل كح لواهر عمل ذ نع دل منازع يرلا نب عدم وطو متجر مزمل كال دبل ةلواو ور ئلعيو انبب + هدب
 عري د انو ملم] ةوضلال ا غيل «رنج ىهت نيني ثا لاف كبتو ميج, كرا نأ )دوو ٍخرحاو ةزح ار + ركل وخرا) نلو/ىزحالابء تتم نوزحاو
 تعبلابىر نإ تدد .نياوريجاك يلع ةعوستإ رضآامو تلو [زنخأو ةنلعع
 قفل سل كس ىلشنلو هريزوأ خو منج نيكونم رج رج ل هقتاك
 قاعت منإ «هزهشال آلة عيسفامإو هيف! ةلئو يدم نال :نؤإنعو اعجرم | بل ةئم
 مل لاف اغلب (ةيزرعيو هو ذنإلل «اي/ر ئزوسل و لاسيتتسال «الوا ام «دلوااغأ
 ل مشينا ريو زم له م ال(! نم فل جملا نرثأ ءراجر6) همك

0 



 تلا, هاخ ماد اناسنإ ذل كو رعت داحر كوست ةب علا دام امز |و لعب لالا لسا غلاما كنزا سن] كلو كوع 7
 0 اكلد/ بتر لاو ديلا ةزرف لاك 2 «و تتش نال 7 طوس ١
 . هلو مايكل ن ومعي نر يور زم مفلخ بي ل عررتم مذاب ؟لرتز/ نم هيا دفلك

 ننؤيإ نفالتم منودوأ ةثرفإ لفنب تيزي از/ن تل هطلارحإ/ى بير عش دلو
 ةيما] نس تهكير غل لالا ٍ بلالاب ينإو 9. (وفعي نر ملجأ |رؤو ماعددلا نددكو '

 :لجؤهر هلام كوهر لصأل/ عانت ل د طرفو فنرى رج لصولا ل جالا
 ةاررس لل وان ح ةلماورخ ىرو كبدقاو ليو )انا رضمل ارح منول
 ملاللاز كالو رمد و ه نكال ع ورز مب نووس قكالما روب اكو ) لاه نونمكأ

 هضم ةركذملا لثم. مش ىاوأ :ةلومصوسامن] طعن طتم لإ شراي را لذ
 ةيمرل اهد1 ان نإو اه اهيا لش نآملا نب بيزمو نا ءزوإ ا كورنع ءاوجاد

 1م لافي ماشارر ا لاو مر كرؤرغاو متو عمبب اهراس
 ان يكب نام _ نجر يلوو المتمم لغ/1/ن رن نا يضير/ هلايال/ وه عيإ لش
 لريعمب :]اواناوج هنأ اعجبعلاب كفا وو قد//ز سبا ا كان كيناودصع
 ضو ار جرتكوم نا ىر ىسعب دالوالاب علا سم نب لبل دارارورل وم عوورخل نان
 ول هو ع بلع ليرو كو نار مو 61 الا وأ ايلا +
 (رضاوتيرطيره لوو ماوصل ى هو ,نزبسح عج صارم عسانا
 ”ةقلز ار يعص مهم برضا لاع ] سح ءارعوأ 9و ركفملا هب لاو
 !! هن [لغاو عاقولم عبو اطهر اهناد ؟طناطيتساب هيلع قلي اسلم اذر)
 1 ار رو طرفا نبع ووو ا “ اورو هور ءا » تيزغلا هللابطكرل عيكس: نكمل لددرب بكرم ودب

 لا ريطاح) 58 اروي دش هيا ميخ 57 011 4 5 (من

 ظ ع ]جزر كلم يلع ونا يش مالها ميلا إو يلغ ب هفاح) /ذ/.ن



 بكامل لال لاحم لاو لال هانم /مىرستلاو ةزع ذر م طلودلدل [ؤطج واب اون مج وضد ءاوف ضع نورنا كلك | 1كللر لهو (هيرقناك ةركلازع ةنسول) «هيوإ هيون نوعي ديم ل يفو ملغ زن عم ةرلعرر يال ريو ملول ىخإ ملل يول 0 اذإ كلزز موز كاد ك/انج منم قلعت مل لفنأل نع منوها عيشم ندك امرا ئرن فاذ امو هكر | ذواعر جاها نطو مل انو دا ماني ةزيالإرا لهما دوروزو رز عمرب وحن لع نورتي هدو تس هولخت ظ نيل ىلإ / ردو ةبك لري ضو داهإع طول ليال دونر ليو ناتسلمبرلدرلول قب هكرذ ل وذم هادو دخ ةلطمو بورت ناك رح ١ تبكي تيل يجرم اخو بلوم مشعل وضيو تزوب عورتا نطنسو رالإ ىلع تمدورع وذم نإب نوعا :روؤلس ةيواخى ض +و يو ىف اايعام جذل 07 :يؤنتوكإا تلفن هدن بلغ لعشر قو كراع بكي ىب اانراعارننو ولت بلا وبك ىوك ل يمص ! ريل العشم يه عال

 نكي كتب مار ءريطنا بحر كقإو خل يد لاب تبلإ كلل 1+ 2 لق نزئيزملل نيعشلا ليرلاحالو لل سيبل م يرشلاو ءرذ] نم ,يرزن هوو 0 ون 5ل] 9: وسط اررشمب ينص جدتام مديرا 2 دخلا لل سكعمبحط رز ورتب اصوكترم نيلولتخنأ نم لكن اكام ْء 0 يو ررإ تيس شرد اهرفح هاكاره مو ورو زل ق> تبلل + عخير] قاطو منغ نياؤوب هضعربدف) اذو ءبسب ميلاعو كرد ا تاس مب و[ اج رايس)لوعنل:!يص ىنحم ضال اي انالوعب وقار زويود دوم ام ديزل نتستولاناروز ةعيسو «زهز عازل هوما ينهي امم اوكا يلا ةومف' لممل لضنإو ةيؤطإلا نب 601ويمع زوو هوس ريغع يوم“ اولا زدت“ عنا م رول ةمصوهلا فا امل ررجوبارذ ةالا ةازنإ نإ زاده لود اهداكعصرر ارجع نطورتض/رل شب !ءماوحع
 اك



 وب هز وسجل وللا ]ود اظار وتيم او وزاوءاوثال ني. ع داو
 لاعاو تاهيل كيف طرا بول زوزو «رن د ع هالسنال/ هب ييزنإب: ا,

 ةاعاو نك كرلدلا ةيمب صام ب ةررجو دادس هتف لون زر كبل
 1| | ١ رمح بلا طور ل ناو هلال [هلو هدأ كورلا: ايمو « دغر لجو

 ١ وال هي لا بح كلل يحول يون هيلو لالا سوو
 | برتوإرف] ؟اهرشو هلفتمويوتذ اول اضأ مين موسو (نرل/ 26 لم اب نركلم

 ١ يبنن ور لومعما طيلاورلنلا يدش ]م اور وعوساوزنلوازضو ةم العجم
 | :ووأهر تسلم هيلع هسبل لابو تف نس فس هيدا زاب تجرر | يرتزو كراس نم

 ا 6راو سو عب[ ضأب ضو بنو لإ كي حانع قوق ارح و لوعج

 1 ك2 |ةل ورغاو ردلغ لو او ح] رشم دريم, داعت اير طاب لاف اوال وئام

 ا ظ ميشن 2 يوإء اودع و ائإب زو ليست ار ءلغ انررعإلو طووول ةزتيررخل/ هر
 ظ ضارقشصب اهضويورملل لم دوبلل ن ةلساع سفر عفا ريشا لايملاد
 ؤ الخ اثم وب ةيلمزمور لاح نوت جر هع وضلر)# "اس رو م:يرذ ارد ارحل
 | اع/ع فمع هزيم اواودإو انرقبدرملو قاعنملوتملرل لولاو لام سيلك مس 0 م م

 00 فيعبلابرعولار اغال ادعو أ رعوم ل لتي نل زن نعو لب ماو ودل اهلخت
 ْ «براذ)| عضوو ىزإىإ ةظغ نم جو هل لبو موس زل ليال 0

 ىرو كسغل ةنمورعتب اكو لغو نزلا ؟ور كيضنتلو نيد كاهل بل
 |زيثاه نوداس شل _وابنولومد و عونؤلا قمم اك عي | ثم انركلو نوداص نعل -وايزولومن و ونؤلا لمميغاصر عب اك رم فعتتم لوم أ
 بالفن واعر انع عجتز والعيب زم ملع بكس او در ل2 اقبل بمحل ءابوك ا ذاح ا لعاهاورحوز 6بكاحاواهرمالا اجزضح اذنإ ناو جياد اواورمالا اهزقح 0 مص زيه يقم, اخيال منش نمابعت بكل ام ل اص "ند نسهر ئلف



 6 ب عدل ]و روت الرد يل نم تاكل بغب 1 ب ا 585 يور زكادو فرعا «وارعلا نيرون جت هاما هع 0 رلعاو هس ضبا / . لاقل ار فهر ا ير ا در اموره اينو لون تاوشملا ح نورازغال بس هع وعنوان وول فايا عديل زم ن مناي لاذ تزن ميس )و نسويعُم | اواو نزيبدوصفلار ومالل رغم .نركل اوبك يللا ورصد تللاور.
 ١ قدام ورعب سلع لدم مرة لزسعام يو جرا مهن لع شيل مهافاوعإ اعف رعب [ سو | نيإورسإ دماغي ملا ىو كرش إو د (ن . 4 0 ا مز ) ب لوب عب 000 رف د نضع ع نخاع جبل ىيريئلاا قو لمالا فعلا ة[نراسو ملل ا أوف «رشقعيو قبب يبول سلم ابرضتع 0 5 ١ ماوع ل ىنلب الف "توي ار ظل اونمإ علو رع 1 رلجرمل ومهامو كلإ 2ن 0 نلذرترشال ينعفاو ا لنعو د]فزعالل ام زعس ساو 1 ا ديس 0 از لي نو ويلا زن هان عنخ نام غد اسما“ ل رو 0 اهيل ل دبع (//ى هب 0 ا فر رو نسي لمت 0-00 كي اناخ الو 5 )تدم م 2006 ل ارق لرر رومي صدد + ةةورربم . ا زا هن هننر ذره امر معابنإو يب راك او مدوزنت نر ا لعزة ص / ةوضا وس +



 8 ب تجلي
 مدع ري لو عتلدلقر نرش + هوو ةوارعوألئلأو هو هنعيولرتش اكلوو

 لير 4 فو تيرا نو ناقيو رس الت كظ فاد و املس ك2 نكي

 را تا دو انف اه زري مطاو العهر ا لهون يدا
 5 وب لو ب ووعناو اهو مالي اضوعغاو سينا او تذمر رونو

 مزج لم للسان اانا ذه عايجرتوخلو لا زير عتب مو رامز
 له ايلاب ةبوصخااربحيإر ؤ] منه نال هيي زكا ناسنورر نووو را نوع ان

 رهو تحلارن اج ة/نييدإ/ ناوي سناسانلا عسابور ضاع ناتو

 نآاإ/ زال ورمغسالا بوس اروغتسسدو يبل ءاملرو يعارلا لوسيا

 ل اهسالارعو هيلدا زمر شاننإ فتور ضو بلفلا بلو )تسمن
 رد ءابع كلبك يالا ؟ازع «ازعإ) عناب و / ماهم يل/ باغي ماو فافنأ زن
 وبن ئددعادل ىعب ليبت صو / د يم نفلومر يئجالف نيو كلر رز

 ظ ربع بوو نو ارم هلو ةليافم ريل ليم ةغلاهياوم
 لوفوفو الاوز نيولكيإ) ؟ر يتسلل سما كسزلرو ءلنزا واف ث

 هدأ فعلا سلو دش تورم 0
ة هومزعئ سا لارج اباوليزبل ب اوه حربلل ينم وع و فركإ)

 ىم ك

 رار خر لالش نسال ناز ليال اوف لاو تنال اوهر عون حا ضم
 ول مترازناواورز لو نازنلل نعيم. وتتاو كر ةونعو هطول ليال
 هل نوكسلاب| م ةيؤو.اريتنسا اور باغعلل نس رباوززنا نا

 ا
3-2 

2 
 :اواهررش إو قنع صرع هع ف[ علا هر يوكو هيا نيو
 قر 0 م 0م هلي تل

 يمديك هوت دل دكت عل
 هةرمصايسلى ح وعم ن) معب اء درزاذ/ عز علل «ةاربأر رضت/ ي كزشو )ن

 ”ينييسنفم



 > ىف ميسون نإ و

 ُجاَذأ 0 7
 / كو ميلع ل رك

 "نعل ال يعل اوسستاإ
 هدلزصر قا لوصت
 1و ل فياهنم وس

 / + باشر رش نربالو

 ورسفعلام ل زال ارنا اوعي! !ز وري نط وم

 روع دإال قام مؤجر نوع لوص)لل لوجو 7 كيرع
 هوصول ةلاو زنة فلة ود

20 
 اور ايا

2 
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 وزعم هير ناكل 2
 ١ ورعاك و يا نلةيلض) تنل ويوهوزع

 00 زوارعأ
 ربع 0 لوهعم و رج ,ياو/ بخس ةلزصإ / كليزمباخاردرشو

 عدلا 0 0 را بروك هدا

 معسل ل

 هج ظ

 سام لت لو صر 1

 0 14 هيمو“
 <//ة مسفر

8# 

 يصمم

 ميل ء مب غ3 ىعرسغت 6م
 2 وه خلي تح نوع خلب] قتح

 و 0 0س لفنإع

 0 0ع
 0 رح لازيروم لك , اوزغب الو
 لور كات « دمج 2

 30 8 زو يلغلإ ول نزول

 00 نا غل ا
 ساناب كح 0

 كو

 رم دو كنا كل فرم



 2 0 كدابع ير لاس ىدرم نإ ل بور ى سوم علي] ك/ىنبو رمل هزاز رش اع نالوؤ ورنا ةرغشإ ديو يدا وضرعر ذب . عرج لبدي]الاوحواجال لاغم كي عا ارح ]لعق له مل يضع تب يعدو
 ىوست| ضب أو قلل ضعي خد/ لدغ ىتعأ كورس يع لاف ىناسنسا لو يري
 1 بصب ن/وسعر فعول سانا [عؤيتسرنا لاغإأعا كدزيع ياب كان

 ا نى رز ] ليك )عارم وست ابغار عنب يرخش 02 “ ا ١ ا ا اا نت اهدا .ار ع لذ + مينعل
 | 6-2 داو وبكل ,يلعزم) رطل قارهإإ دليلا ار اسو ا اهيل واج
 0 ره تارإطموإد| باالاه قرا لسا يرينتمل هيون جوس ىيرل
 نهال هوو ىلسناابو هر ع سصل رسل نا لرو تيزلاوت فود ىإ وال وه لضروسواهرتسرترةلا ةعاا رسب 2 باير 2“

 ا '
1 َ 1 

1 4 )1 
 ا 2 2

 ١ هتسشم إو 5
. 

 1/72 لدا ءولصوب ناشت)لفشب متاصخ عازم هو هلكذل ن] نحر نحلل نم كرب 0 ةيوو وذ | «م5] نإ
 ا هلو يدومرنع تالتم] ةره ايو ىمشأل يل | 0 ع لانا تح ال 01ه هنكال هللثم مشات :ن_ي تاكنإو لاخار

 , 1: ع١

 و



 3)! لاف اج ريت) + فغاليم ىنومزخا ها يبرلدعملا ليبعلاغإ كلئاس /يذ
 ىبركلإ ءادج وب يي9[ لءارن لم نطي] قر امإ مندل ل ضن, غج هنا دوغارمإ كل
 هلا الح بصتغمو)امان) يررت) اعبي ءااطصفء صب اضن هبي اهلا
 ليوو صل ليعز ةإكلم نب ابل ساونا زا ءرومم#ل از دا نماربع اورج وب

 ولعت لوعجسوعو لوهلاو لملاك: نخل تر بتضمب ةايرعبل ا رنرونفل
 نويغو خو لرعدم لمد لغم تدل ننم بح هلستو بور: او يزعإ) كاع اريعمم
 نر عبد د اترنوكو موش ءانب لو ملعب, رم نر رص_و وزر هلع بون ن]

 هيل| ل سرا يزعا دولت ن يبي كوستا ناغ جرلإ كوس 00-1 ب هبراعن

 عضاوتم) باغ ذ ء ىعاررخ واقول عو وو ىرد] لوم نم مب كعب هيب
 ميلع جيبو <2<ي تر لاسومل اعبان نوط ن ند ليسو مسف يرسم بددنإو

 ةعاقكتنل م شيوتب| ص عب عيضينشت نل 2 لاغ يلع كي) مئأدم فتي يدعت
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 وعر علوأ نقلل ام/ ميشا برعولاقيلعتو يييتسوعوا صاعرنيو |راص رئيس
خ هلوريلُد هائفإ برلخ لع مهلا داسعلا نه اذ ناعرمال|

 ليل > هيرو بل

 ىو يطالع قتعينإ نلع لإق يوعتردإ ةهسي ةعئاودابعلا لاعج/ نإ هع
 رك 3 مم 1 فرح] قى درمضصرح ور هنرإو نم ا مشب نعل |وسلاب يني ان الع

 لحاستلؤء طه ندع عي نونا يات اهراس ناو حبان نو ايم قت تح
 + منيره ؤئطساو خنفإز هر نيو من ورص)ء ورا إى تح هيي سل نابلطب
 هيب ال لحمل بيبس تنام هج زعتل نضر لاف هحاولا ن نحول علف
 - عمل ىاليشالو «ء صارو ملسلل درر كد ننلاب فل +زيووله فخ قل ىعمفل
 [ ذإ مالارس] ن سيتءاو/ كنز إم طرت نيجرخ لهرت ] ف) «هل سي ى ع هله
 فزخاوتاللدفوو ئه زحا عصى م ميكن لل 20/3/لوؤملا لوؤركع
 اب ىابسبو]يلعؤو نعبال نابدننجو نعي ,هييسن ينسب و]مديسزوو ب دديبسن 4

 ليزو هل عجلف) ليو عم زخارلا نعيدبال ىرعم ثلج /نابسنلا زن اوه
 عيبكإل قيراعم ندن] ليد عي لوأ د كنصو نم ل1 ىنزخ اونالك/ كو( زيسنر وب ورب
 نخاولار ةغيظفابرإ نإ سعير شفت لو[ دعم تيزغم حاوريبسفؤ يني داو
 اذإ مفهر لان منام ىهرتل كتالوععمإر معو دكحب اسرع سعب كلا ة نوه ييدنيا 2ع
 | قتحرتنيها تاج ويوم هو ذلقن اوي دع عزو هريإ هع يو او ميس
 هج زم رع /لينو فيدعإ سرر يم بوو مهن قيكيو مل غد ظسالغ ايتن
 تلذذ) لاغ لارلو لدح ىاْمكْس وو - مع ن ملف ءوْلْاَهَ | عادلا .اعلار
 سيري ورجوسو عمان سك اخو وخلا ته )كى دعت ذب زبك از لسع
 نلا هيرو كغ نزشإ حلا ةبكاراورعوسل درو لبا لودل إو كلت وعجب نع
 امه ريم ماو غأ ةلبم "فص ندكتن ام كلازللودلإر اخ ملعلو عسي تببذإ
 حاسب اع) لضرل نأ ع هش هيو وتهاسمت كليو ) ولف صعب اًبذ تيذارغ
 ىموموح)ةعار لوو لحج نإ ينزل تت كعلو عه مالا لو ادامنوا اره
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 لئؤلا ف الاغح منها منعاو طر ملجم ةلتف هه شل) ءرو ليام مدلل هيلع
 ,لوؤب ءلصب لانو كلا ةرعل حبب ةاباسرج نركلخد] ميلع قارنعالاو هنأ 75

 أ[ لب ةماسول دانا رص يس عطتقا ولالا ةللغاراهدن يتيك تزل ركوباو مميز يلاع جاو هشروو قلاف:ئاور ؟ةمانا راوكتسعلارتليش تيجرمل 777 ٠
 "ب ترم ثدلت كيلا الو و نمار زع تردوؤع | رو رلى نخل زف كبح اص كح الب 0 سرر سدوم ظل ب وتسأل ؟ نا لزم ني ىلتز رش يسالا :«روات الر يصناو تاتا ماقعااؤهل/#» ةمرلاىضدب قع
 0 قف لوعكة ماعبلا نعي .اهكالاونوضا ع ورل عمات و بجاعالا بكغبال رااوبتالا ريحاص عم -تيلولو كلإ ذ نرفيو |ي يس موس يخأ مهاجر ري لعرمهاطر م لودر نعل

 4 ١م لت اووخع نيدالا نإكسيزلزرلا نر كساوووض) كيو واو رن نبك فن
 - يلزم بنيوزا لورداب لبمد مهب ديلت/ل بوم ةيكاصتإ ة بؤ جني له. /اينأ /2/قح
 اهيزح بلزاذإ م ماض لربع مماف زم ايهوعبضتب جزوو يقر معي نااوساع ىلصأ
 رخ):لافو ءليؤعى ب طدرع لوعلو ه .[رر ضررص حارب لام ول أ كلنا د يالا ةكاردإ فيعش اب كنسي لاري فني تار مار ار خ ©7 ارح وز ام ذ) يلع سنا ىلق لاؤتل_ىل بيكرد)لموو مل عامين مهاقإو
 تركأوإ منفزجو سلب ) يقناو «قاسحالاصب نزل ل يوهم كلب 5
 اضيزخابإ هيلع تزال يوكل اخ ابو مضفن ليو لقب يي معن ليوو مب م ع درهيوإ ناب «لعاع الو تنا |ةرسلات م اقنإ تنلولا داملا ىف افنر نإو فني ن جور غنإلا نم لعواوأ بوم _لكوكلا ءرسكل )ضمن مسن
 نزلا دز تاكىدتل) نيول عايل وضتمهيؤب اقر عت مي| نير عتسبل لعب زخإ 4+
 0 كلزهب[ مينعبول اهلا غش إو ةج|ذإ اسمو
 وعبو ستراه ماو ترخال ء/كرَجأ نإ ميزإو زك أ م مزريي عملا نعر خ دل] نم هبنبلو
 ءلونب دوجولا أو للف] رانال] د ريو خب زاب اذه لاف نونمابإ هم او لازال صمت

0 



 4 3 يس قتإ وتم هل! | ونه ع كفولاو/ ثلازا لطإ نسل ليمو/ىنبح اهندإم
 ا بالك ىلا وايقإو دنغو يول ىلع ةورفو عايتل) قع لا كررصإا ةماضإ سياابل/ الذوق او

 يصل عيكس كاربخ اب اومربلع عفت اس ليولت دنا
 همم | ءوولج كاسم طوول !!- ليوان دينا لصمل]
 وأ نجلا + 2- عرربالسم قوس 2// هرقل تحوم كس وكلم بلع
 مرج بالسارس لنومعترلا لاش ري سوم قطر 20 م

 ء نراوب ةسور وزة قع نعأ تزويج[ نو هايم ع
 ا ل و
 2 .:6 يدلل عر تلج يلون يفور رك يرقلجريسإو ريلغيمع عدي

 از أ رو 8 و ءلون نع ميج هل تدراصملؤع اب نار تكندإ د ناقو قرر © م انددغ

 عرف ندكدل بسال نالوأ يعول وفاّيو بحخلل كونح نع بسم بقتل غدار إن دل

 خال ميز عوابقاع >ا ذيب ءرغإ ىف ع فن كدلس] ةنكدسو بهذا ب رند نمال/
 ا درت لغلاطءاو هيل عوعف/و ةدلاط ةفيبس قودي و ميقشياور بسلا

 ْ [ةامندلبءؤرغعب ىنيعنلارزو 24 يش نإ يعقر ناي ب يندم ءاوبأ
 ْ ززلعب 6نعيراو العلو كمر يح /و تيب عنئويب يعلو رن اهغض يناعاب نو أ

 ١ | ضوملطا موال ةاذوهتسضلقاودلابج بيوس افك ي ع دلير[, سفر اون

 || مما كسشرلا ريع هدلاجؤبل نرنو هلق ييكريإ) تكوررزفا يي نايتس دار ضر سابع ين

 | 2 مالقعل لونزآهلعومومم اع رطعأم نآرطولالاح ىم تلع ناريلإ كف نار لوري و

 1 ..ركحر دن داوم هزاطلروو هئنفاع وص ماخ دله يكيزع لص يي
 ا هوز تاوجارلو كوس كفي لمسرح قير هلو شف نانو م ورز درو
 )ا نار ل يعملو وع ابظعو ةهر ار ناو ةءدلا ىدلخ 0/و ىلا ناسك

 2 'ووسإو هفانإ زور والا ة مير يرتا نويع ايي تولو ع ىنب وجوز زو خير لج هل
٠," 5 

 || ١ ليففلاس/لهاعااز عمال ع باصلنإو بتغير مح اعو نجي ورم اع ناو روش

 ا( 0 ةفياساب وورق وسبا لينع خال يسوم الحاد | كارمو يلا
 || ١ قلو لعب اهزكل سيلاو | ءومم كلا ة ور ةفيو بفذ نس بأ رك ادنن ندكو نوصيك



 كو اب بربزل يعرب هكتولام توين تشق 790 سا همي 2 0 وو بوي سبل ولا دروس نإ تو بري يكرر هلي نم وي زل دي و ايؤْكَم بهذ نما دول نق يشم لعب نك لزور نوم ولا نمل, ةلعتامت هب ار ىدوي لأ زفولاو بذل زنكي

 ىالخ نوإ هته اشار وج كلانا مسد لرال/ةالوأ ضيالقإل ولي ل لقول منال هرج هد قانا نو ءلؤس مدلل داو ماعلا ىالهاب كب رشي نسف )و ظ رد)ل] انو بسجل نامل الصف ]الو] ةدار الإ دلني فعلو تيرم ةيض 2 ىلوبب تلج (بوقن دوز ولع ل ينور هقدل مرر /نوو وزر الاررصسمل ا ب نم نهر رك جزيسو الأ لارإفا ظ

 00 دولا ا رانا وع ادلنا وس سركلا ك دالسالو 1 كيرلا ىجسال نإ دفلاةيويساوج توا عر انا كاع عمفتتمت: مسج رص 4
 ريوس كامل قت نش دنع اوععبودمج وع رجا ميني ناو لافنل + ؟ددل/ى ع /ربو أ للزب ررعمللوث وزب نايك لرد ميك ل عمان ىتسماا 1 ر 1012 ا
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 عبو طن] ئدب رام لبيس ع ننام لالاو ةرفلاو لعلات رميا ءاطتتة طر[
 بم عاناذ/ د 9 دنع بلالا عطؤب معو يوبيوكل وو ربرإ م ظصوب ايس
 ار فو «ططاذ قطا ةإمس)) فج نم ترم تاذ بقع 200 نير

 ليبعال ولان زاوجل ين ميال فاه عرار تروس او ياسا ور مور اس نإ
 عما لعاس غو ماعاد وزو اعيشل سالو افرام اب نوع بيري ريضولا عما
 بن شاكلفيروعؤنامرشو 05و الا ضوبج مق عرت زار كاز
 بكة واعم ثعيوة صلاة اهب واعر وست سديل نور سابع ج6 ينو
 رئماقرنعرجوو وتاج هنْع كلا ىسكو .]ي ؟ كنف وون سباق فيااخالإ

 عنج دجكاون ؤربلا كيلا رمم لعضو رد دو))دولج م سابل زاكي موضعي كل“
 متناول ارثب الغرز طب كح اق زهال) ك/ريو عر ميوؤب نإ تب دعت ديلا
 7! لبر حبال لحتو هاشر الامد م يعز دفن زارع ع كلع لتفلاب كأ
 ونوس ابا لزع ملوث كود رؤسو قنفذ عاناصح] ريس رسالإو لشلا
 الار سه كورت وع >نمابإل دعب ةؤعرلار اه اعل كورا رنع ميرنبم مير نإ 3
 يروي ل شنلاءانرزا قم نيالا م يرونه ربل هزل لدك يزتساو هكل عرار
 هاههاايظنعي ايرور اخ لو تا ض اعل لئيرمعب ام انس يوب قلعت
 درو هنيانونسم .اب وععبو ىءاركااو عج لغو تسع هتلعبب ينس ل2 نجر زرلإ + مدع
 1 ملال ا خررضزا لعمار رص اعوإ كد عرج و صع) مدودتلإ] م لع ء[لاكإ اع
 اوردر اوس ضبال سال اش برنع هيون نإ عروض رج يووم ء زوز سبغلا
 شبل (ميتل نءد يبس ل ردو لإ وش ناز هلوسييسعاولرنما مناع

 يلا اونو دنع بان 2 لوالوج ناسحالاامإو بيعت )اا
 لمانمإ نمل لومنسو ىب ناسك عوأ لسملابب منع ندكن اوى ح وسب [يب قدك ]رب

 افي نإ زيا بس عمت نضل ردورسبا ف عيرعتو فار رهين هلسمص/, دود
 الو هيل ع مسا عطول ضون) منجي سه علم سم ذا نص يال لرككاب
 عرج ور رقم إ#مهنيلا عرمكم ىرذك مل باشر ايل ميلإم يوب <رفو ظيرالأ روس



 هم نوب نإ ويخور است لاوربيزعلا م نإ له بانو ' هرمإو/ لإ دلك رندا كل دير, ,دىبوودف زيزو ماو كللزك بسال لوس رسل مرش[ يناوا مينبالإ غال متر نإو انو ) ىد مهلا نم |مس ترودو لعبت موق ىلع علت
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 ك)بعأ نما مهو ليف تءرح دود ل ةرعح ايزو عا ريل عزل ظ انو ايرلو م هنات يم جوج طمو جوخ [بف سنو > نم نيزل]ل اغ دو هس ب دكت كن ظ مهوهرس كام“ ينل انوا اعل ونبي دارو ل كع ماض نوسوسيب ظ ن ل ووميبب ى ادلة عزنو ىو هليوم ةيعلالوو نو وعي نودذكب رو ربو + ربو هرقل درزعال اوي اتونسن ام نيو لكلاب للسن حرطوزإ ترعب كح هك يهمرزم لمالا , منال س انزل لعدإ جوتولاو قلعت ملأ فلخال يزتإل ل وو ءانخل [ههرزفلاب رسب معز ررترسارى.سئللر قرم اع
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 عا" اذاعإلل وصاوت نير سا نركاو هوو انصح جادا جيوب لعجإ
 راقشاو عازار + ان رهو كلان وغلا ةيزلاوعضفربوعتا ينوون: مقر ىب
 نوت ساو سالم دروس إم لعوب ةلواتإ/ عم الان ل ةتوعر ادع

 * فوك هنزح دوز .اباوؤيرخأر يو وشي وعيوع رمل ضرس
 01 ند لن ىاسا 2/ىنح لو ذارع 2 اف/ نود ءء هلا مناع 4//نيزلويردكعإ

 اما |. رصسسل متو وهف إيجار ماعز زتل تان واعربم تيرس ا كندر
 0 0-2217 ةلكلباطرهو يضلل تفل ةئولارز/رككو دال نب عزو لزروإ وسو دقن

 ٠ , / ا!هيشا 0 , / ا 5 1 20 ول نوطنو

 | مظلو )© ٠ و طإل ةلهدل لاقيلاو ديف /كالكيإ طوي يد له زادت رج لأ ء عنب تندلع

 ريشا لاغام الرانلالببر ومما لعب زل نرلعبح /د/ نحر رثخاو روكولإ +
 الر ل ودب كجبع اكعد يلع ء وبل لوتسا سان دل رقم كوننا. علا كو هل خر
 لوهسرخز بمر وا ماعلا سيينا اهم قاع تعرق را كدت ميو ملت
 زفر ساباللا تاروحم ريال وعميد وتس / علو هوم اركحنديول ةاكوار داو
 ويزن الن نبرزح .طيزاوؤنع وع السيره كلذ ةاوصوس قوتي / لف تيوبإ و
 كريب نأ اوال بق ءزمو قضم رك سيفا تب اوراج مغ دالاب روز
 رز الضو ردها ىنرلا جك تسد يور سالف ار مهله “هوعملاب ولعب نإ
 ىم هاشللو بازل سم اخيلو يوقلا  ملععوو للا لب يح سر لزوجك لبو
 تاكونح ميانلا عطوت (سلضا العإ نواسونح علو بطف) هتيروك ل ز
 البيراطو ضعي رضعب هاو كادت: اء همإع تازل/ ماعلا هه رنادك

 زم سايويره مباع كباس عدت وكتراض هان يو ارط
 ذم د ابعاعىبر نمار ديْبو سنن عر ى دل وارسزلاء 6 لاغ هوبورت ع

 مب عا ف! علميا ّبيوا وج دبر عوج 4ب تمزج مو كفو رز
 رو لوف عم عير كم ضروري ىوسم اكو سبم انتم زك د ملحج ةمايغلا
 دن سمبل 5] كج

 اذح رِمو فدك و نساك ارمئاب ةناكوربوكلا ردو لسد سب
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 ..لفن تسي هرل لوعسرف يطالع ملبف شل منرا تروا ل/ززو اهرادوتمرشبوأ "ا تيونز دا ازور اهل ن ةلاج الاب تنص تيتو ول رون ردم ذأ عن ل بند ررؤم بال يتدوارحاوامقو ريب عاوز رك 2
 يتم لبر جاه انا رتغم نه انبوب توهقا إلا دوعنو تطالخ [ذإ تئل]ذ نيب ل ر هوم لو زغنثالو ا اهزتسب غير عح قديح نس لاسم دلل همم عدرمم لبو رسب اشم اح ور هبل انلس ده د ]ا عر يود تن ديرذت او تل نعم

 ب اماعوتم يفت تكن زول لل هوك نإ ريغو ل قترعتت الج( ييرعس وزن وز لنه زيلع ىادد ملام ميلعل د بوزك كزنإل بو جو تا عش الا لوو هيل عتذ رزعز ركنا ىودهعؤباغنم كووجلاب ةوعأ ىرا تلف ىهرال
0 

 0 ا يي

 23 لبان



 149ه كدتسالفال در لور هناا لاذ كلك اذا مودك وعل
 وير, ناعسميا لودل اك وي زو ير عرولا ءزعنلا م دو يس وكل
 يبن ءاسانلوونزلا نإ هاك إبل :لملا» «ومعيو عمانزعزركرت ورع[ ل

 ومسؤول السر نلور كاع الصلاو ضارعوس يقاوس تاينرس/
 1 ١ كح لاف امانا از ديه ىطأتذنإ تايانكلا زم ناع لاله اب لجر فرخابربو

 ١ بلك يفي نم لوعيوضو هيلعابخب كر رلوم مهعوضعيو 3/ ة وهو يرو
 - ندر لعاطوفب ليعمو/ اذ ارفارا كازو طعات/ر مي) كسكْؤ تغدو واو
 - ةكواقإ ملول يزد ىلعره كير لاف كلاركل اف قلاقك ب سئلو /ة فئللا منال و يزر

 08 6و فيطوع بيم فو ملعجوازرفمب عبير ملحللث لنو.ا
 1 يفت لبا ا و 0“
 ا رب لحلو تلفن لل اس وردنوألزاإإ عمسل/ ل شف ميول غن يؤمر ادار فاشل
 ب ا ف كلذرب كير د! و نور مل + ةوزودبإ يوكل عبر ظغبن (.هبغ حربا
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 32 ه<رمعلا نو وسلوك بمهثلاب ن رام لع نياوجو ثان لامح ارح (رلولإ ذاغإ + زجاخأ 7 رع 10 نلت بت واوزتسنانزكورحو الش ءاراالزنناب يدير ايكلل ليسن
 و ةااجلازهليملا كوس يبطل ىبسح موس“ فرص ذه كوز بع اطواق وب فمع لاو

 م بمال ىْلَْش اع ءالضتلإ ىولطعم من ليخو 10و زوةرصمل
 7 00 : موسلا لاذ فو هنن ودبل ار قرن اَكم نمو ورمل تضر وب ءراة يابو الءامحررة عرس / ١ ١ سياكل ارتربا سدر از شيء اك موي دوش سراب يروتسم نساروكب : عمم“ ١ رو رولدغ الو ارس)) كير عمورت لإ به مدل 0 وهارلاف همرسموو هنلاغ/:ناولاق نرمكسن يررصنلإ قرمر) قرطنإاو هرمي نإ اوت
 ١ 7 نلوم ا ابا اشر يبل عنو يلهو زور نبه لات موس ر/ نكذل 1 6 ظ 7 يراد امون وسم خول عضوم+ ها اور كلر يوص قيمَقا ومر ما كلا يل ظ ص 27 صاوم 2 11 ا ال الا ةيرمتناو لانا راس سوم 200/0 7 رم با يلع ار دلاررسد ايم "قب نارموبح ةمانولو وسو انزنإب ترهراعلل ٠# اقرب ولاد ظ ريسرأ ءإ انعم بيتار رأوا خمسا وو بسس: مياورمتس امره لبضو ذوو هن لكس نم دهس رعما ذا ل عر و ةامزل تفر نيورووساووكلا عر او هننست وربنا يردي تسلا دا 4 اور

 0 نإ نامح] ,لقراع زر سح ا و4 لعام زيسلا ساو زج ةسفاوج / مهرس او رمل م 2 يسفا] نيبروم ٠12-71
 لن ردو مع كو ولو م لرد ذر اضل و ةنف) 0| نلفنوإار داّحتو كاصق] شعر
 1١ 1 دامو رنمم لال لوشن ذلعتب لاح ينيوس ال هر
 0 تو زح وكل لموسم منع قلب اكيهززن/
 و هاو بال رو اناوتنوإ هاو كن ريكو «تعاز رحل فدل

 : 04 نوهجر تلاركرالذ اردإ) ىروخ اهتربردزركو ار هرب / بشلل ؟ركذ رو ول نو



 /ةملعوو هين هنا وري وبكم مب فرم ركون 1 تقول ص رمل كوز دل
 ١ 0 !هباهرصنو/ ناتيولعتنو/ض اتنعإ هيام ///ضصلؤب لاغ خراممإل «ريننشي)

 . ل دلاكب نإ ازواشااب كاطقوتلا؟لافب اكلاذلو ةموقتإ :ايهنةضوعم :طزل تر ايميردل
 01 ل مدر لاعب جرعبت علب و عم ايزل اهررك زو ياكعنتس هنو

 ١ 70 لل ل نا لعب عيدو عنب بلم عرش كير تفيدلووجو 0
 : ه ثراوت ملعلا بلت للبلد ١ : كن .. دادعوفط قرو

 | نار هشرإرف لقلبك رطب ةيجبإ ثح درارنصو قش رلو هه وناس

 . 2 ل غوا هاهو ليل قو وللا ليغ مزور يبو يابن دغيم
 | 7 فا 1 ل بطلا لاي ززمإا
 ظ 0 ل و عار زتقم عيب ومس زيه اح ةروول الورك ضو

 سائر عيسالادا# نزل ة/هيكمْ حوا ءَرْذي/ه ينس ل/ و زج /ف/ عماش
 ان فونت اه زتسلا هني /ار يبول واير سبلوربب نر ل «لع دن
 2| اهلى .اجرشيزر/ ناي لافي وون ديس ه//// معمل
 لبس وسوم اررسعالو نك م ل 48 0
 لولا كشعب لا ١ رد كون/لعياب ها عيع إو و ناكر كرهج/ تعبت
 2 ردو يعن راو مظل ينرطرإب ىو زوبع رس عدل يموت رسمت كعب
 ظ لاضع ورا مذإ شبح نمير شل ةءابع ريوزورق) خ دن عزت ران عمنبا نع

 ا ىو رز هينا صعتسمو طنا نو هبنزعلا تو ونيركز زووهتس]و نضر سغن ال تبا
 محب... عوايل نارويسو الع نر نار يري نر لون لرسول وع
 مهلوزت بقع ”دنزتر لاه نب در شبب ن4 ى رت حمو ع قِوَو ضاع تاعلل
 يوك ناصر ت كارز دبع نأ باخ/ ىر نزال لوفي مسائي اوورزنطاع وس
 ىنْوإ رخام مئالإ وس + لنا ك ليو ريل جارتلاو/ر علال ء ايفا زر نيكيشنملا
 .لينو] ةلما للاي ازعل كو سسللو بوه ركدو «]ونو) نمور دل ذر ضر | امك رند

 ه0
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 ايزو تيه لقتردل زنايأتبت نم هدهد /ناصعوع< اهئ ل علو ةيعاعل رعن) ونا مالا هاؤرتشسلا ٠ ظ
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 ولد صاحت: كاوضيرانتا رابرصاربل يشل طم 2 ان ةرورمجراب معد | هيرو وأب رنا د اقع تاب لب افيو مصاب 6 هدم ازعل ظل ةنحر قل هاذ را جهاد ركزتس) _ن ود لاب لباف تملا عزا بع /لاغ هيلع مبعك و تو عدلا ل زاد يزول كيف قمرنالا أريرداعم رف عدا” ايكدلمءاوإ ب
 مهنكنا/ ل

 0 وم باش“ وقل, نو لور دوضو الع )ع 0 باب حو لع لالزفاولعلاب ير آ بمركب ضاوي اومبر جويا امل, لما 4 سا جن «لعجاوهؤمرل اا ف3 0 3 العزم 0 ْ |نوجيو هالوالل لرومداو رنات و اثر مان 0 1 ]لاو يارطج الكوداو قع ضع 0 نزل يممصغ لع 0 لوو فا تل أو لور راسب و ا طرا ووش ةريؤردع نم كرب و رز راض ليو 5 2 ونياكإ جلاب كاز 1 3 7 جاو رع لقبت جاما : فانا لزهسلا || مس وشر صن /” لعدة ذى عصا ب /تارر اذا عم كك ] ةوشالا ب اوعداو قتزس و الاب لازم ووصلت م 0. 20 د واشار زكا وح ىكررز يوصل وو خو متورشو | ازيبحالا ودبس قييم ارم ءر سروال ارتي ن ماو نفي عج نري نايا ثول 1 و لكؤجو دلع ردا عقم لوو كيوي اروع كالو نادرة 0 ل كم لا نئرعلا :ليافمو زل واتضر وم دوت هس لفن ببوزلإب ليلو اوربي مهب ام سكر ةورردإ نانو نانا رج روز ورا لل طل يا ”* ,عنن/ كالعر ايضاو ينمردتنو/ كاد :ةاكالابو/رزلاو شم ةحجب ئلصلب مضر ال هفحع 0 2 ا لا اواي لاقير مدن يل لو هوو ناس بيرولام
 ا



 منع مانو كؤ// مزار فسر( عسر نور مهلغإ م يقل نا وع جئباب نوببو

 نيكد اني وهز) ن اح دينرتو عصا وهتخ/ وناوي وسير زض كلالو
 يشم ناب يصلاَس نب // تاج نيو لمؤ/ربلعب وص زيك نإ يجو فيصل
 1 مر اس جانسي من اهرب 14 زف مهرس عزت ون بيزو ةمبل لم الا

 لام وووب انتر لضو بي لارح/ن لاح فيصل
 هاخا انور فبرو/ انضر لجر تاس ثدكانم هوو لفل ص ميس تلج
 ١ ساذكمناهطشل تل نو كلج و متومرل يجز روسو منج[ زفالعم
 هزي هقع را2 ىضرعتتملازم نولك نإ ر يكس لوجو رو ويورو يومن
 هبوب ذل لزب( رعولأ فدا نكن ليو تضج ذو دش لح لي
 نوه لضم جزلإ ىلع مهلا رعو هنإكبه انو هرنع رنجت "للا ارزق دش مب .ىوصرسار
 'بح رم نوب نإ مدل لوصول ةاىلع لرب طين[ سر ندوب( ظاعمإ لشن
 !لاغتش] اهاراو ةالشلاب لم لرماب ناو هنعب زيهم اونا هيه ار | الوراذإم عين
 اعتمي) لزف لبقعلإب ميزا سيلنيا فاو نمومسغنع لجو ليغب ناوهو هلا
 نوم ريإ ملهإ لييدار ان لهار وصعب اوه ةدصلاب كله [ر ياو هيوملا يري زناو

 يصر د/ بايكال /ذإو ملزعجاو هلا مأ 2نهاغتنم ال طي هررخع ءررمالا ا!/.طضالإ

 - تريل )يسد ندفشتلو حونخارساوءفل تضا يلع عون ءاردو يشر ب رهو
 «خكلب بعلم هل) : نابي نقلنا كلو يقم فكينار عببالر عد مرق عنم «درب
 سر فلاب هز> نم لوإ مدهص) ميلك إو ة وبها التريلع لس م ل هبرد
 و هينيؤلا و نيا عاوناب مهلبعةيدإح نإ نييرلا يسهلك :كيتراغم ةروسهل+ . بوكزنإ ىكإءراضإ لول ةعبلاو ةسددس ده ينمو دنيا لينيو ةنلارع علزاو و بص) ىنن نحب !هطوناعر مروع و آيار ص نركمنأ اسعار مويعال اع +
 راف :.زمابمنم لزب عل ٠ قرد م لوصوملا تايوان وزوال ١
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 ْ 1 ستوو عب ةيرؤلا سضخإو ظظظ0006 95 نازوغو
 ْ بسر : نم نال 1261 / ندع مير در عن جو طرصخاايلم نم م مير > اهم 5 عون عيال

 | ليامأ ير ا /ىلع ىلع ل. لوضهنيعاما رخل
 ا 2101 دلير هسمالرصا ةلعج هز كيلو لونخ اهواك ان مس 00 طركوا نا تبرأ“ مولع قلن اور همإ ةماولاو ءو بيل نجار قغ) لإ يرو نم كنك هلو اير هيو ةنيرلا ١ ني نؤيرإ دازرإ نإ لع كيلددبدز يسمو ىو ايتو نو

 !هئرد ا نست
 . طابلت يول 2 مخ ايي ” لضازو جانو غنيبخ نع ثيناتزا نال ظ هاوتلاوش يسمي 0

 اان نب وو مد 1 هلع 0 مْ 0 1 رز وسمك ارض ابغ وغلب بسب .رثن) سدوهيادإ تر طوفم 5 ح تل وشن او ذو ةمتومما عم ةموك حق  ىريزالاو ٍءدلإض تخلل 5 وف - برك لومضالاو ناو وا ورزارل اوت ةررصلا 2 ن عد وس يزخو جعل بف 2 ٠ لرب . رس بععر هزبعن * 0 رعب ِن بلي 727 37

 يتسم زرعرجا ذكغا زوو هبل أن طرب ةيلع الة ةلاع رن
 ظ سند لو ره قالى سرس 0 هديه ملا | نس ]يبد نررشغس الث

 ريل هلو سطع ه) 0

 أ و مردا رع ٍءوصشرأ هيلع اسال ضعبلا لرب نإ نيلوب نوع 1
 2 ادن عب نرعل مول م ءرب) ملقا اع ةرعر 0 ملرع عفوا 4 7

 ةبباكو :و فايا مرمر تل بيثلاب «جابع زج ارعو
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 زر رس خ



| 
 ا ١

 ”دنياو كهل كعب نال هيل نأ يعل يناب هرجر بوو نع نفوس ار و 7 ظ

 الا ّْ و ل

 ١ ا الع ضمير ةعيروم بمب رم ميلس نو ميلع هدا 0 'ء

 | : لويس رس اونعل وبي نورس هلماوغل نك 0 ظ
 ١ .اعرلا لعن ناوعو/ ٠ بالا ع از نه لود دوس نإ عمردم بيبحا 1
 | ١ ا 0 و كتان ماو واللا ةيزبسامانازإه كونللا كب 0 ِ

 رنا ءزر] مود دإإ ليبصو ٍةياغلا و «> نر *ءاظموتمإو مدنا تدوم لع لعو رك ظ

 0 7 تاو عب اقوفاوغن ع تيميلع هيف انجن تلو ادابع قوش ويلا نفاق ظ
 | ا يفعتال نإ نح نسى رو سالو كيائل) ءءاوشسم ضولىوم/ة شارو لاو يروم لاع

 ظ ا ا و « نوفل ترو لم تاو 000 0000 ظ

 2003/1 0 لوم يال دير ليال ظ
 مدت ىتوبفأ ع در 2 بضامرربو 2روؤاز نييولا ضو فمكلا لإ ةصو نع

 لمن هلل ومعدو نوئزيف) لاف ئنكررعير / لور اد رشم هند يلع ايل م
 |[ ظ ظ ديزتزنالع ملإرامب ننو نع انو 2 ل /ىعبب لنك دك || 3 انلل فوز دل نيبو درو كنور ناب لسوع لوزم) لزنضا 3/3 هيب

 تك 6

 ةذف نمور جلخ )مول يزج| و نيم ملى دول لاو ليلط ب لزتتتت امو مواقع
 نام د ؟لزت وانام كمن لإ بح الإ نكامال) تن هير ليو فو 8
 الإ لور رع نركام + عا اء مخ شو ساي الإ 61من نود 1
 نزسكانإو وكلا فكر "كوي هوت كل كا لو ملء مزعل ١

 رن 0 زةنعإ نولاحرع جفا لون :يوكح ةبالا كر كض زو مم اه أر "نيك

 مدغإو ةينونلاو
 علال قلك رمالإ كامو و رونو ملا نال دي



 ارا سريلعد (يب «دايقلل ث نيكل ةويدلع :نن 0 ' 0 0 الباب ةنوتكتالو هلكوطما هند طبع ع لاب لاعنل ىلع ا نو ةلسنب مل نييبل نابدير نيود ]هيلع ترن لوس اوس ِءَح رغد درأعكل 1 ورا ةيرنم لور اهوزع نجوفو دلع بينإل لسا هب قتيل 00 8 0 نصل تندلومو هيلع زو يمار مو ليو عطا عي هرم ل يسانإ ناك
 الو © |ذ) ىلرمادل, نورة اكللرب نسمهلا/ لمقتل كيب دل ما نع يلد ظ لإ ىنر مترحارر رمل لا ذو كن دهن عسب له الاذجنإ]و مد ناو رشس) 0 0 ع لاس و تس الثما د ءلزعت ل 0 "ل ميلع را لذا تعم كلان ئرع 12ج م.

 أ مأوعل ا 00 : امن كر نركؤي . ملوغو ليفع يوكأل نم كريل يو «لن ارهواي ظ ظ

 ررئلاب هيلو غرل) تصلخ الاف نعم نعم دب ريوس ضلت تل بحب | 4 :مرمإب إو يي لجبال لل ر هام نإف هبال جزمإ هلع لوب 06 ا .عايف) دنو نللرعبامووكتتلا ةارركتد| هع ول ناو هي مشو تول 1 لاح نيو) ا ذ] سايح 2 وسل تماما ذو 0 نم لافوهّيدب .ةرلايام نع ره ماع بلخير /وأ وكلف و 2ومعيإ رعب ا و مخنا 7 اهلا انالم رد نلعب ومات مارب © "0 ل وهملز رح نع اي وسلم يدم ]رن السولال ]و نيبو هفاشسراك [.قصرلاو 1
 عرش نلاقو عامر رماع جاو ةباناو اوال ناهيك حاجا ظ 0 _ ا ظ ىو يلح ان/لمانروز سولو هساشنإم] ميلع .بوطعلل ةاؤ بدضعلل ْ ظ 01 ان اولا انما نإ اع زلالرفل ورتب ٠ ء[ لصور | نإ حم يطال خل/ينتيو هن د7 ركاب جره فس ىوجر لوب طعبظع ن]سناو زي ولو/يضلاعةوسك < دعلو لع | مح اوم تلال اوك ]ع نور لابضتسالا هرخ هزاف عام امج نسلم مره |
 ظ

 ظ تداعب لائىسضالاو رااح جرب تريك يع ةدايعلا نس م
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 ربا يوصض رفح قإ داعم مهن دز ةيظرا2 باح | ذؤم هماظدل/عوؤلل
 سارت و ىاههتسإ تاؤع ا رشالا ا /يرْس عوير راو صبت جو ةئازلو

 1  :ىب نال ند م د لم|و ةقمشس وم هج 8

 3 ا وم وود ب>/رهغلاو ربا يوكون الق مسار سزرارنزنخأ روج طالإعوكوتب قيوم 50 0
 1 0 و هل اه هين

 يشأ 4| هل ازهو زلسلس+ مترهش عب كك
 مم اعضاور تح ر فم نض اهشل اب ننعم عل مهتراورسح اذ[ ناموس 4
 ارورصر ةماعأو اور نمنع ايطسار عض رب كود نضغا ًّ
 مزعارعصل عوبعل سااودأ قو هيه دعما مدان ابْس دلال وسو
 و ع ضنا لوه نيريهرب دل مبكر دع ذّيس يلع رمز منو ءاوخحإ اد
 بنوم ] 06او بافحلار ؟لونسإ فل اونجا لبذ لس وفا د) ع اون نم نال
 .هزردلا ةدكذار لوافشل فارس ع دانغلا اع هي اجاني] لكى عر ملوضل نونا 7
 ةراور] غم كات فإ فقرل) مة اج نوولس يلعلع ”كلزناستال
 مكايجومحر,.اكياو رج ازهر 5ث مام روز 4/ع ليما هج علمى
 يعصر و عرنياي/ ايد تعياش ةل كن دهلص لكم نعرشل هنا
 ععاوعجبىاعت منار ع مر شمالا د + ودب كاز ونس ىنعاو ىصع | كلك نم
 يانغ اهمانعا معارك عفا بإب ةوكلاي شل: صخرلو نابصملا لهز سسك
 ىلع قيس بارع فيكن لا مفتت دل خريو) بنضريشاوعر رفا مجرور

 نعرض لح
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 در رجيم لاخي بزل نعيش لئوم نعزشسل شل)_رفنو يكف ةلكلو
 ىو واو لحجاإو ةضاتسولال نافل نيم نعم نفل نعزتل وزع قلعمو

 . رام اس

 لافروف
 للا و عصب م / لعب! نليسراة ليسا

 اوبل وز » يزد اب[ عال ع ملوم + ليالازو
 ظ “دك دب لذ لل ٠
 ْ ٠١8 ١ 1 ذ 0

5 

 .,عأا را
 0 ىلا



 10 000 2711م 5 ته

51 
 اهرره أ ررانلا لخد/د/عيرور هجم ٌيلفلاو

 . متفلارووو ديعجوشاووزمء دار دازوسو نعت رعرراسامكا يصر ولطلب 723237 0
 كس ةأوداضالرمتوحو للا هرج ا ردوا ملل نا .ىزرمكجح ف ١
 ماجر م/ماوال وو /ز المن ةاؤوجو م يؤم ةلسضالا 4 تيكن يل
 اسره يزود ءريلج سور تةخ لالا م ااا 4 يره همز ءار زج يحوم جير امتنو تم اح ىقز نونسزملا 6رقب تنرد ار دبر 0

 انرانرعو , ىيرزإ ضعبل يصعب لام حض دبفْ) له لخ ذر 00
 : ىسةيلو] قاهن ملوماماو قماح يراك ون دوش مح نانيبمرانلا ةرنل >
 9070 يي ءدورم ناب فانا عزارفل و هدرز لير هيازعذعد إرم ا
 ,ولقيالارو رعود طيؤتغر *س كاعرزإا بجو زابجاووت 2 1

 اكو ب ةرامنم اج بي لكنا نو كلانم .+ل لذ/ مدرع ور همي )ا

٠ 

1 
16 

"(2 
 ٍُظ

١ 
١ 

 : يعزل 4 ل هسا :

 نبماكرو نيسرال بحت ى/مهموإ 0 1 ا مابا الا 0 ١

 هول را وو تالا دايو رعيدلرثا و عئاواعتبمراعلم مشتت سب ١
 ١ م اوطبرلا 0 نم امر ائجالا ع اورخ) همل عزضر لاو ميركاعدلو 1

  0 1 1شر و صيل للعت ممأو تسول 0
 تايب نو يونكاه] دوعم ثوار رراتلل/ مح [ضوت ةيلجاتكلمإقو ىلا 770 أورو كح , (قك اضع لوب يح رنبلا عماقب الإ ذ لع درج فاكر ] 0 ا ولا درر نم 2و5 0م را

 . 100 © هم 5 1 -_- ٠ ٠ 46 9 : : ص ا 1 رش اناناو لل مص نصح /جز 0 روم ما 'ماهط

 ةيرورلا نم لشيؤفسلا يو مسْر امره ليعر انت عاصر وعسل

| 

: 

2 

1 

0 

 رو



 راهجللاغاو لاب بتل جارر تصر عتبان نيت ةعوبق نساك هنلب عجتاومو
 6اهقزنا/ درهم لاقل نركز لاف ملون عنرل نكسب صخضناو لضم للاخ
 . ملاموإ ياناس مدل ةهلاعمجزيلافاو مدعم الر علا ةوعب ل مييو كمي ان
 ملنلووعا] وداد زلوم انرأ م ونمت« ذل عفر عططو اع طر تيي)رلعس نإ قينبام
 لونم عدن لينورفإ ياغي[ ءاراراذ/ تحزن نديرو اب كعزاو
 اءاو ءازعال اء هور عوباءاواراذ/ى تح يحيون ىرا | رثسإ ىيزدلارووك نزال
 يلم زيلسلا ةيلغوصوايرلا ب «ازعلا مل يام دوعوملليصين ةعاسإا
 ندي ]كفو جزؤإ ف هييول ايبايو ةماينلا يساماوارسأو كتفه ب مسز سنو
 مب|وعر ا«لعوؤوررفام وتس لارين !يهيزرالا سنو مه نم

 رنج يعض/ حر عب دبلغ شار مزضا ءاوجوهوميإ ءالابووانالزتخ
 زا وجو عاضجاب ىدانلا نسد) إ يح نمإبون نسحأ هب لب هنأ, رقنإو ةخيو.ثل
 مصعب جاور نه كيرلا مهلارسر ورع هدف سوو هتتوش روميو جاعاو
 هر( اهتم ركوب غتر سبأ بم نوم ا ف دروصف نهي نأ ارز مافي لسبل
 ليد ماك نعمجب منال و هطيؤع فظع لتمر هدي ضر عز هل جرم ان

 . [نول] ودب معينتو ماكلا لامعإ نإ نيك م تاكو لوب ديم ا ةسك دا اع

 نإ هيلا ولاضو (هس 9, ص غلا ةيناعلا جر فم لا جنبإ نم كاد عم ©“ 7 تال هل وروش دروع صيفا مو دإدل) ملا الريل شاو مز ناجح لؤعو سنُم) راع . نياملا ريكا و رح 3 1 : راو ابلذش | ... مدور ل نامي ل زمول. الأ بأ نر اكْوْس ع ا تل عال تعطل : نوي 2بابع نيو جالا مباره ملك اًهنار سيو رلالط ء ملابسي .ةلالتحل) + فدكؤي

 معو

 هيرور ىوعبإ +تلزن ارلررينربزال لاقوا با تركهجنا تارا« جمةمشوص# لول خا نرد فيبعلا_ملوع ةيرمإعوا «ءايرلإ جيجل انمأه يتإاو حو ملو ميديدإر اني) ةكراولا بازعلاو هيغل نه لاح # دو عيش

| 

ًْ 



 ركل زو ل سفير كتئح هلل ل اضم هلض لغتب لير ميلع بأ ندك
 رعبا رو لاف جن لدن كعب تس اد] ف 1ث لانعم كلب نج الو ائنم هلو أبيح

 ىلإ ارمتهفب ينح | ىعف او ببهغمل] + ولمر ع. و رابخ ال/ى عب تار
 ىغلوارش) يسال صرصوارلو وصكلاو نع زيوةلر/ رح بيع
 يعل اعل ىعَر) نإ مناتن دك ةع نم خلبوض| عز بيتا حلل يال ولان هبي
 رين عى اتوارزووالام تزالإ قوي نإ ىصدإ تترامتلار حاولا يرحوتيغنا

 ماعلا لعوب دلدناع لزرع بيعزل هلع سزكاو) اردتانا صو /رضزتفا ١
 1 1 ورا ارا هتيتا ةلكرمعل/ و يهمورؤترفلا زهر هابل ْ
 را: يلو مج اوووقمل بعاضرو جاز ةيتوامأم لنيل ةازخلا موس كا سيور را 00 لركوب بؤر ميرلا//لرتم نم نكملبلم ىاخت ملومل لون نعزاتنال 1 شا هندرم, ل ءوزكوص ورزعي) هيرب تنك شم لْفش] هم .زننر صو ة نمل هرلتفر 0 نو. ةجبلرظتما سئتلابإذ/ملوم دعك عراوتمانتنكان/4/ نيم كباب تاس هسمتلرومز (هبولطزع ءلع مقر عار دش لور ملاك 2
 2 يلا ريان دس اوزخاو منعادرتس ل ومت) اوم ئاضماراذرم لو البال ع” ضتح يوب والم ابر ءمل ناكرلو الو لام ريحا اذلو دينيا وب طنز عر رؤرلاو لال راظنرو عر دلع ١ بكل, فيوم هنوب ردو ريلع هلع كر لع ةلال جر صب تعا كلام لل « دنع «ريعز |
 ... را وهن نيذلإ ارند/قاعن ردإ و مطور توست تحج يب طزص 2 2+ رم ا ع 2 1 17 ا رو اقرب وزني ]ع مل جاما دعظيسم |
 لاف )ر يتسن وكلريزاعننلوملا دز ةرعإل سل اللا رك, سداح[

 ظ هز م وعر دزجموإ ال ةميلع دسار ستر ا دارت طيا مجاخإ لوالاميزم اجريلع كوسرت و كلام" ماوعتلز ا ديع م

21 

 ' ا رج رونو لعن يووم اول لاك كازينو دا هيل ْ رو ءرج يو ور يبون الناجم تواكنونوتيوإ ةوكللو اولا نع لعحو | بارو هيزووتس ةايمرأزع خذت نول درو ارم
 يس ظ



 لا رغم عدل

 هبلعفر امك إ ع الكو اللي از اره لكؤعم قعر, اسعإلو ل رع ءوسللاق عا.

 ظ عيت لالي ان نم[ يدع ميإإ ع ل رز بحضن دارلو ت/ومشتا بيف 10 دوبرشنا ماعا يخي زو حاز أ اضن يلم انقلس نب . 0س[ ءوضإتشا انلسا نإ مدارك كلوب 0 2
 ظ ليتالعةيؤفتلا تريزز رب تعفو عوف ءرضرربع ع تلإاع مصر شبا

 نم نط اورتن رتؤو ون نم نونمرمل و دنا نضن تح اىسكلول نام
 ررصرعملا مر فل نعؤا ىامعجغتنلا تنك روب ةةررعم ساعناو وصخ لياازب/ يس ا(رندصرتاطب لين !ىسعنلاو از عملاجإ لبإ ما عاما ج داسم
 دارقنل هرم هتسكتإو لسم ن هير لعلو نإ ضروس نه ؟يسالا هر مضوي
 ام 77  عييتدلىطقن وعل هيانذإ هلل نرد نالإو/قاعت دار صو و ع/ ظل لمن ١ ميتا. هاماتو همعلل عيشي نإ ل عاتي تشب رواق نال) ارمي صصوبرسعرخل د قنا شالا وسيله انزارع همسي هلع ولولا د ابقما رينا ةنع دما ظ 5 « طل ززتلا باورلدكوانطعلال) «!يرل هن درب م ندب انا |دزووببج ىلإ رامبل رزن انكم ا رص عرماعن روهشاوتل يركن كولن اع دوسونل يباقر لع يروأوأرمو 6! ون اكنإو ه/ء ركل لاح ةينيو اسعار من

 )و يخرتكلل ارثو نات تخا/ملاغو للطسدل "| مل عميس نإ معصم اورج ناتو صرف ] نمالا ميد ةعاهتسا نوكلب (وعلاو سوس علل لجسم حا و موا كإ ت ةعاهشالاءزيافير روم بنلازاىكاللشم 907 همرنإ ملهو هي ورمل |ةل اكس اك ف مسوي زمر لو نم ةكو أمل ن ]ومالا ةنءاهسسال
 اتغير بنو لوح امان نب تاس ا 0

 ب دال/و
 5 داكيلعلعو يلسفنى أؤكي 0غ ]و ةرنص دنا ورانيا ميناس بولو ىيدندبل اح#ارئاب ميم ليجمتياو نإ ةفلالل توقتل 05



 لعصير اقم لاعيسالإ و لعم عوطت لغؤتال نول ةلبإ لوالاو نقشت عونسبر ١ وتوباو هو اعف اورو بأ رنر قفارس و مش وكت :ليلابر.لسكلاو حم انارطو أ

 8 / : ظ

 ان د مو هللا هزنح اع ارسل إ داكتل 'ة] لزرع صيد) لمعت ارلو

3 

 / . نمتتإى مؤعب اعد رهو نالإرلراااعداوره أ اره لعامرااوعد نإ كلاقلا 2 دام لكب 0

4 

 ىسجؤيرل اولورلوييذدت لك طيجب عال ل وعينا مرش لاناو يلو مقم ل 27 7 0١ يا 8 ا ا ا م لوععالءا!ذمل ان

١ 

0 

 صخناه العريلع ظ ا
 ) 07 9 000 بيت هع ا 4
 ري وام دورت ووو و ديعن هد
 رتلر ياش 0 رتب نع تلكم ملاعب ات

 يا ويلسلا عونا مكابس 0
 يا مروجو جاهانالو ]زم هملإ

 .٠

 نإ امض لم | ىداب 9ع جرسكإ ريجإب



 هين ذيارناكو موو ممل ةال صلو ضرالإ ع ملأ ءل عضوتب رو .اهسد/ لن ,

 ,لااباجح يمان دوما هاواالساا 8 دق أ:/كاذ نيب رجل يسم
 ا 0 ا عاب عزب هاا ضورر اع نر اسمح قوت

 ا" روتر  كنلونا نعم كربب قتل ل تاو موز ى عيونج هيلإو كخلب هلل نإ نوب كاسل
 ارش ملا وم, ءرزتوووغنالل) هس طهر مسنا حبتل تخل هةنلرنإ ع
 مر رؤنلر شي 1 وت لج ل] نى ذم | حي دل لك# يزخإ :ةموصخف]

 300 ا ا 3-6
 ديم م حش هموم ستور« نونبر اجت له رد لم
 هعرض بعاخإ 200 .امغاره بترد د/ورعجإ وصلا كرو
 ةرودسم | نم ايل ددإل 2 لإلل و سر نع نوهرم/لالاز ركتاو 6 1ل/ +

 رضوى بيع ريم راهو هب فلك :.43/ كلّنم درعب_تايسح منهو قعاعو /
 قسم 0 وتداولوءداو رفا عرب( نيداررلا عمل ع عدؤم دز ميو همي ضررا .ابالل
 ١ مل)ررس) هيد وونولخوعبرإو زير ىمرو سكس ص بسسس
 ١ ملإ وضاعت يع بفعبو صعجررماع اور او نولاغ ع هبل اجرا
 دك ذك ١ ىميووومءابتايلاماو مبالعتس ا شررو عربأ ضو رطل ع و لصالا
 اره 0غ اهواي مط /ل علم 4 تلم 52 :ةنل ولع كيجر إب هانعم ليم ىوزفإ وسأ
 .اهيالخك اهامث ةهاعسلل نم ملوشب امتدت الإ راصتخ دلاو تلفناب هيب
 نيزك, نطو م سجن يو رلإ مكب ناب ديزل يعل وسدلر منازع ةسك ةيذر  نودب|#بلومكا سنتي ن]زاودل هعنح ع زعاطنل ىدلض ١ مل) يوغا
 ياك بتلنوز هنن ور ل زراف طإ ناو هيل حر ورحا 4ك كبقا#

 رم

 |[ ن نابذ أيصااىا هل 2 9]/2 نهدل ةءازو يرام. ةيرع لافي ةهاسم تحار لونك

 دا ةرصإع يزبك لإ ةدرر نكال تا) بانك تاو يا ] ث ةلرجم هلاااو اواو اصإ نون نإ ل مَ ارم ىلعو تكسلا اه هايتورم هز ]هيلع ى ب



 و 5 . 7 و ١ »سَ / 2
 ا مص” و ؟ 7-2 ]هد 9 ا 1 سيشل ومر راش ا 1

 9 ا و مك 72 ا ١ 53 / 4 / زر” /رآ يس 7 حا رع 7 02 1

 . هزي ة هر ىوزج ىلع ختنسل نإ عع ل اومعمو) نآر حالو كير رمفاخأ عر نر دم وم ليسر ىلع ] ىر دينار خ اول علا نال ادل و لرل او ععم دل 0 وهيسبا بلح ا/قسلدف نالرب نوفل وب هلو عفئنما ليس لل اعدت ا اهنزر ووو كا "تسال ينتاك لل نو نيد كرب ختقنل كرز 00 اولا رتداببم ركاز دل نام ة وتقل بزكتو در لور عسي هيلن/ + ] راهتاللرد) لرع ملل وافسس) مومو لسور ولا بار تم قش منير بقعا جبان انتل و ناسوم وزنا ربنا ةركو ف ضإبإ كو / ةلبتانل | كلم دم ذات بنيك ع كوسات كوي عتيل[ لا ةيلع انا ارم عمقا ظ ََو دكه مرفأ وباقل انس هضاب يساول .ةيلدم لج ثاكذ] ماتتسا ا 5 ارم ةلعح نإراودانيو باسو ةئدجن] ءاوحورباعلل حترممال ظ رو نإ لو نإ زيلاو] نوسللب لوام هل جزم ةلحج نا مظربح يقتفنل ناد كيمايل اان يراب هنمور هينلكلل هركتيونلاوإ بحل طييستنل اذلو

 لاففر عم مب ت.ولعتو هنقح هضقخل يبحح ردزقرو نت عئربابشالا 1 يم لدارب جلشنإلو يحال ثم ورجام يزال صخةاباورمايبرتر تكلا م ا لا كيباتزبلولا حجر هو لعل قسمان م كيما ىمخلفلا ننال نوردلإ عضوا زعير لوص/ى م غلا ترمسلو ضر . ط2 ىلجاريج لفيدارعر صمد ]بزل لعزنامهو مال ع ع] راب كتم ىنكعت - نوب لّرنل] ءاسل يحن قس يسرد ملرإو ف ل كةعب لم عسس قلعت زيداو دل لو عمعوش ار هس: للعب. نان ل بع ىقس وأمل الوهم لعبج نإو اح لعج ]وكرم لرجإو) عرس عر | نينو / لح وراتب ينال مبوعننلل ناعم ىبرعلاب يمني رنإ مسرد ع نلو/لازنالايغانت

 زجل



 كعب 7

 نع كونت مهو ةدارالل ةعبات وعلا فناكالو مندارزو زري لاكؤع كرر الرسايل الر جيطيو ولا رووا ل. هلو تييتعبع نجر
 لاعج اوسيثالع كنب حو رومرإ] ت زي خي دعت لع ةكام ابآل/3 عع دير
 منإ عاب هياعدو ميار ممي هلو لى ارسل ااعب مز اوان علو هخ ناو
 عن كوع ميشو كر سنام نوه و مسوعتح |ورسإل عب مناع قزح نك متنع
 0 امثل“ ازيا ءراؤفلاو عوتتلاب بمو عضب لافتشلل] م وحلم يي جوس 0 و روب ايي عقل لل قادت دا ىوصدل سيل رج وبار دارنا
 اره اضم اه طف درحوتللا تبدوا مارب ةيهولال] تامصل م يّجسلا هن
 لوئئنالاو مل ههصو/ د ليزْسل ة طولخ ع ع نمو يس .ليس الرو طايل
 لل نأ دانس نمو هم لزنلا تو سكنا عنهن ورز كيئتتر تم
 مننلو ماوكالاو لدلغإ ترعب م نم ا ك,تسنو ناش مداره اولا محى
 ظ نأز ويو مئاش اره نمو لكد إ ثج نم ءبلإ هاي قندلا مب نرييالا جاو نإ لع
 مل إو عودجوا حؤورو مهم هيلرابإ/ هقدلمزو لربح علت نو كحانأز نوب

 أ رانعل 1 م ردنا م ةمازلل ة شمل ثلاو ]بيلا ح نوكب نإ اًرريخ 2و4 [زْب لل نود | ى زر سلال قل ب رل

 0000 دس اعوافترهإ اهل وو محالإ تبا ساو كافمض خر ىو
 ثرح ٌدي] لور وأ غبإو ىناحفإ هْب) يه نعم لع وتل الرسغ + .ايسدلا
 | كياوإ ثمة روس عرسه ةاعبارشسا تاسوفم قعيرصلإو ةلاسلا خيلبتو ١ :ةوبضإ :ابعأل ف + رب نابل السل هيلع دوس ةقع منور بوسى عب عدن
 ناني من ل يبو ه دل لوعببو نح مالو كي برم ار لن. 201
 داو ياو الجمل هدب ةيزوومم] 4] رزم) + كسلا بلص (يعتس
 5 لفك, يزن | د ليل ءيب/مل ل روش

 !:6ر ءومر/
 | وسال يقولك 000

 | 2 رواولإثب 27 ى لوز طارممو م ىلي] لإ تاكو وس همك“ 0 01 م
 مايوه تبدو ل0 عتعلاتب 27 قيؤلإ طارنو عم] ليل تاتا 2 لل ناو در ميقا تفوت





 4 ب 1 سونم
 هس“ #4 هدعل

 ايلا 7 ءترماو : 2/4675 ىضدلووكزب بو ,و «ورب راو بلغي) سا و ل لقئسودوبعم اركز وهو (هتافإ تب كانإ لإ ل كانا

 فناويرفر 7 3 دلل ليتم و ششنالو كبرنا :صلخ ىركرلو)

 0ع ون نم وتورم توام ور دى هصو ترا ةالضإل
 ةلاعمدل هناك : ةعرسل انزل ل هلا راو لوز اهتس) ءااهركذا

 لولوي ] 9: لون /الفاويرنح] نإ يواو/ وينو .اهنح | سر] يمض داك
 | 0 .. نماورط/دكاوامب هع )اكرازس الا عيفقو يركدلا نم نات ابر خال لع
 || ت1. هكر يقلاذلهدعح سدعلاب غزا هيويو «ذهنح بلساذإ «ابذ)

 | ءاذلا دع هاك | للا هه يبوولج ناو اهنإى بت بيوس لت دل عوار عرسان سرصت
 ارا لال 7 ناو تلخرلة ملص نب نا لع ورسم اه كيرلا ءلوضكن يعصف كا مين
 | نيرا عاوخ “ .,: نوب انإو اكدر صد اود ند اول نول أ عبس موو وض ورز واهات

 | عبد ل بح نم ةسوسعم ا ث از كلل قا مسن كبس: و عتتاو ميو ممعض ويس و

 | برم سر افيصانل وسل لا دوزع ءارصنالا تنبع” اضرتم تارا ل
 تن ب رس“ سوم لت ط لس واشرلإ هموم لاح كدي تيا ي علان هيي دمروا
 1و را

 ب لود هسا و يعن ةررتتو او عدطقلا بر ولع هنو ب ريعل ا ةراهيرعر جم هيلع ر نشع
 ِ / : زنا / | 2 شل 0 نكبب كالو 11 ٍ . 0 ا/كذحإ مج

 ل دل دارس 2 مك دس خمر : شهبا تم( ركون + رفع ندور اع بورا“ ارم

 م ا , ىلودلا جاز هيقعوش] هز فا جرو ور سسي) نوبسلاب يو رمش اشر ير و
 ! بس م هب. قلعت, فزاع اعاهانلا اساة/ز ولم لم زإ تاجاكح 2] اس

 رمل 4 5 1 لاو د وند وع ىيرشرلا ضو مئاو2لا >3 0.
 | ل تل موا او دب ل نر نسا اسكز/ هيل صيغلا و وتين ىلع فزوترنلا ضي هنا
 0 فار لمع هناكو 9/ل خاض رول وبصل نوت "الرمل لاخي
 ظ لين ٌءرعلل ورا يز] عيدصتم (ننمزحوو هيلدا راح اع دز| زرع | 2127 7 امزراوإ كح نيعبانم نورابول هيفي ئن/ لا وميلان دوصغملا



 نيدو /762,_د اغرب ون .عردواهاخبتمالو رج مإ نو عرش ور ري منه اهدلو | هز ح لاف ناجح بدكلدغ ةلازيز نان ةدالع دو نزيف ةناحع + تاكل يموميلاف حتا مهل + زن يجو جيت اتعاب مانابختر اربي كل رقع ران ان[ اهل هسكلازلم نفقعو تروح صعد طاغي. مص يح كلنإ اه افلا ال بو 1 ينتحر ذر اويذلاو ئدوبب هزن/ل لف دما فيول :باوج قس امل كل ذم ظ ةفانم همت ىنملا دن نا /ى تم عا لو الذمم يو اسر وتنص + كرم ١ هتاونح نم نيبلو ملج //هيب هن ةززح) هاف تارقسو يف ةمصح | اه روت ذإ تو روحو نعزج فاو هزل جل م ] | ياويل لطم الر نع وبا ايتو سلالم انش لعن 3 ظ ولو

 و /7نربص ع سنن تره ذر عنهما معد + لعب رش وعو/ فير ء اش زيزم:/ هزت ل عو/ نأ هاعوعم ماع الوهيمداع] دعو ضمالثل عيت 2 ٠

 .٠ ١ هييانيرردل يسال 7س
 2 بح ذ!ويداحاين]-نوو يز لوعبمو ا .ةجحو لاو دكرفل لإن انلعم دوز 0 ا د نكلااسر١  ر 6 لغم ذاهب ضرئرتو ,دوازهر رمان لرمعروااهر صن يوإ لقي ان يركض لاح ىقل ضان هه ١

 نأ رلايسمبجرماوينكع بكنغمتا ىرمااغ جربو اكل هوس 5
 هبه ع لويد لاو فديتك مههإلو يم بعز ليل ملغ يسعي هررص تأ

 ' لص



بفاو حرزملا مامب| 4م زيابو عناوف] حمدو هكرسال/ ديف انيلعربولا ليسيو
 مس

 4وفاوبفج لملف عل لح أوو ةغلابمول|ركسالاورر صرب هععر زير
 دلا ذو «لم هلخ هل ضهر رن( نيل ءانالو ةلما ثم عيل ت ن) نسخ ياه

 عصرة بسإ كام رلضررإو كم و متين امو ملك وعرب هل

 يبن لحلو يي+ عندو ٌقيازح م سدير 3 اتوقازاورلا م قرويدل

 . لاف نع داك تاب امج دلع + نوصمرمبجاو ب تتحر ل يمو كئازل لك 0

 علل + بلخارنوهنم تاكرتو نب [راهنإ /لدف يوغزت ليا كلا
 قم هبار م وفر جعإ هس / نيو ةلوس تزور ماوس صم بلوغ ب لال
س وف ء فج لس من 1711“

 مسا

 مئلس/ يررسال/؟اوج دارس نر وانك لزلو اي اللوفن رع لب اهضر تع

 خا وبلا تحلم لج أر ولحأه لص ركوة يطا يجنز للطب
 نعلن لَم .نانزول ناع/ريزولا ف اغنض/و د لاكام راع ننسعيب
 لن رز 0 كيب 0 يلوم 0 01

1 

 ا 57 هز اخ 0
 انك 000 هد ا

 ل أه نإ [ فبات 0 و 2
 0 لوكا اهلو عب ب كلردصم ااجوجكروبمت فنز رنين واهب هيعمل ّْ

 يؤم 00
 أىنعبب لكالإو يع

 7 /14/ انحو/ذ/م 1١ تف ا ا



50 
 6-8 راس "9 هم ل

 رينو عميفووم دج لحاف ل ورع ناز عمال 02

 زهزبىحؤلاب الااعيالاس دامو "لاو سو ارك وص) صو اعل ةلايعأ
 / "نب زا توزن لج ل يه دل) زو م ْكعل +ليالو ىدعب نار غلا مع مما
 مغ ابملعبالإ لل عاشو فوراس اسب هدف از لكما بطي ما اج :رتحاي (ووإ يهلدبنب ندعنن نإ ويغو نك ل ار تكة ل دعبول هتوف دك * 9 ك0 4 0 جار سان عضو صواذب «م. وج مبرد إير زم فنب ةصيصع ٠ | م] حم اممم اح اسل[ حنو و دك ناضل 4412 3 0 هن اسي ندر رضلاو ذنو ني هيب دضضور نق تومان + ككعج نان رف حفرت ريت ناناو عناوار["ضعاب لوالإ ناار اول ءخل لل زكر تو هنليلع | وم ملوزعت لع لحب 0 0 نززإب كوباتإاناكنلو لخاسا ى[ لارج * كوزملا كلت ل هبت ن] كوالا ريالا م زغ -اؤفا راو كاس هد | لعج مبدا ا قدغش لوصفغ) تجاو /لحاشبإوإ ببإ جل كهل ا :ركرإ لحاسلاب وذ قليل زعواب ريكا -“ .. ي) نر وؤطةلوملى بزاولاردو فعلا هيرط + كابو كلعت ماوض علوم .لئفاللل غب يزعم ل صرف اف لولا نعم يحلل نال يزف ازا يبزن ! 3

 ْ كا ةبلع يضعتيال:  عرفم ةلعؤم مضعلاو أر + 30 17 5 ءأرر 1يارانإو يزل مح و هزت وجع نس
 ظ نوت لس | له 0 00 11 عيمصتلو 0 ارضك 0 د متعب هلاخن البل نوكبلو يإ ]لا يجو بهذلاب 0 0 ل 0 :ذاو ازوكسيإ 75 عْيضول ]]ذ تلعب ل ثم كامب لهيرام

0 

 و



 ةعفرر مل ولكي يتمداعم يذ ءويعسعو نحأ تءاع عم ار/ ىرث م
 رعب طور كن عانع جرجير 0 تاع لك[ لع 1 0 ]

 ملدفؤئخلا م كانيجب وب ارسال/ يلعرثؤ نإ خب كل] معن اسمن هلو . بريش دعو زلبهك تراقب هج نق و قاعل منع تول
 5 و ىررماإ ةرج)اد دس ومالاو ةوتهفان نوعو صر صخ اول أ ءلفع تاموند
 ممنضوإ هنم عج ,/ لع دلنبال| ناعاوناو/ كلنإ كازينو | وشم كات
 لدماو صر هؤارعب ةءكدضلنغ زو ةرَج عرر رز وهل :اتلابدارم هل /كناع
 ظ رفرر رزحل الحار هم او فيكالا ةفراهمو نسكوإا نع رجل نم وبس عرلانا
 ا(:/ مالا. نئبل نوم لوز + لس كنب هك ساو ملول لاذ نع لا دغيم او هازل
 م 0٠١ زرع ت بحزن مون لحارم نافوع ني جوزبلجال/ ىف ددل لفن بيس زغرتا
 زب نص نرارفم يول لتس و زهفلا منهو رند يجزي تس كو كيرف
 ء. زو ةلاذوع ميلا ميرثفل ياغوهاب بعع هررك ل وضاب اينيدلا هيب

 اضل هارون غيل سو هم ايست وع افك يورو [رعسلو [عمندمو انئالو جاي اب وخاو كل به ةادسمتل روطسناو
 ١ ليفرركتإلب ز>او هب انهاهر محو وس لوإ بس]و غض هنإن وعزت /'
 الحي رل لوفي ل عتساب ب عد ليم ز وسوم دوم لش هل نراه كئحول
 ١ 10 طر عة وم وعد ناو يجب در قا هر ماوور 0) ]له كش طينشوم
 حد ١ قياوح ءهالاانحاراة موكب اعلا فل اوم وسو
 ذ ويوم وردلو لإ وسإو سابعا وسر يف ثالثرل نرد «ابيكل يعو كرلع هيب
 هدب يلع مو وكون مل و | : 0 0 9 ارز كليو فب مريول ابابس « رع
 فلكس سجال ور ذي ,لعهي د ديجالإ+ هت ةفلابفإو العلا يبا ىجازا د "نري الورن نا لعلوإياحر لهرمالا رش الون وإ



 د 4 جربو توبوا وروما اجلا

 .زننب كرؤلا «رعإ جاوماك

 راو ذل از وعد اما ان نكات ظ

 فو صردو 4, لملم سر مرن ا ذر طوق نم ةولاراضاو وم ءرلإ ملينا تس الد مناوعلا,اريلع جن غل ازلع كوب ةراباانإ [نرر الاف نعت م هنوني ةز زن لع وزو هقض سؤ نإ ع لود نش كار مو دأ ::شدغلاو ىنفم زا ..ارنز الو فيغاطت+ هع مرام او قزعل) حتر جار ازا نويبع نا
 رغلو 0 5 لغل لسير مز نام نيل ِءازعدل دو زك اضزه نأ لشن ىحورزف انزل املاء مالسضإو ] يرننولا اعزنزخا 8” مو ةكراللا نرسو . قرب نم ع دك سلو نم . نيب كديحولول هبال كروز ةيجزم ملون الركو او درقنو ذأ 2ع .دو ]بانر لإال كن! 8بوعرلا تنل لل نال ةلينإ معم نرلوْْيرنإزح و اغار ] لل . ]جزر سرنا كا نجر غومرل] +4يرشلل وثب نازويعو هايد 4 نايت تدير ونيف اخد ةنازبنإتالا 'بيزغتوك نك وهي دلراروكن ولست ليل + عيونج مرمر ضل عابنارلولا لتر ::ىصل) قبل اكنلارمت عت دا و نلضإ ل دأب (ةيلسراب ريب انوسرانإ الونب هان اهطيذإ عب اعبمم دار دفن رك1ذ/ماخاوارتس ١ وراس كك ماختت نهب ع” خرزه لوو هلو تن جوبر ع ين عويد لزج نكماكاب ند اجهفمر لؤم نهنيو لب رخام عرار جوس لسا ذاوغ اب عم, واع ل لاغ در مح ئرئالط او متر اسفو نإ شب / مم هللا مل اذ اخ دادزب نزو/ى عصي ناو ةداؤالا + طولا ث فوبو اذعل ايدلح اعمل طعيج وأ سند /هرطتس ,وركلل/ ىلع وخر 7 ايتتشا/ ْس نئمدح لف نإ ملغ نإ: هلل عدنل م اذ) سكون كرب يو لتقل سس
 ظ خلو روأ | لو) يردون نال صرت بعولادح و زإو جلضلا يعد
 1 رد بكاخ راو :راح اللعب :ترما ذو عميكنل] نخوفإ ةلالرل .ِ - 0 [اف ناو ليا يوسي كر هني نو نر

2 

. 

 ىروموخر ىف

 ٍ رؤم“



 0 ار لافريلب د دهيدلو نصره انه ةيزيحانإوز ملزفريلع كد يجر شبرا داراه 1 :خخاطب نجح دلوو غن لد عع تدلوا دعب نزور اهو لصالإ ا اريك نشا
 :هنزيدوضخضإ منال عي ةلر عبف) ضف ذم قرف و هيل وح نع .تالك عونا + نيد فدل اوال را لاك ناجل لكشو تروس لخلل 0

 1 ا عيا 2 آر ع اهزسابدإهوهريلانسيياعارواعتخ دل .ةئدلربل يغدو جوهر اعيطرأ ١١ |١ زرابرسا يادار لغم + هوتي ع امير رعت زمرد ْ ع ل هوز رم لوعينإة زق دوزيش ولم بافبإو/ مام اذف وام #0 4 ةريصناو قلن اب ويظن زاوبج تب ليرفع / ليف

 سَ اح اه لو 12 زي لاب اي لاغير تنهار لومبل 000 ادمن تب كالو رلاعبإر ةنالصو من | رح 0 1 ملعب“ عج بو لاعندو 860201 تلزلارالقلاو يا رع هنلبلد و 4
 0 7 كوي ملا 1 يكل | ا لإني لعا1 كلثيدمب) ظ ا ل ا

 نكريؤيو هاهلإب ننيرأ له مك كم هنن نيكل
 اير رح د ملأ الرس ةيةازرشو ال اانا اخم زم مس بهن إبر منار تمام نكي خر ذي نإ لدضلاو ىبْبألو ٍ
 و د نق كر دل || 0 0 ا م0 ةواملارحارم ادصب اهب عيرلع كلج هيكمبا منيت د ظ 5 منكوبة نورفلإو اكن 02 ايلا صوم لع مرت 1 ملل سارخأو وروملاب ضامبإ ,مرمخر واكل 0

 1 هلت ورسم عت عجول 427 : اول الرجب لسا ترا تع 00 و ظ



 عماوزحا *اررادبر وف لضدل هرم زيإ كح ةمرئإبع ت|بنعل ة هصض نوت ل جب يش لن نتفتعي اوشن رشا جاو ,ردم لاش زساواضا اهو ىيارم مق ] نس لع أذ يسن و ضرالاو تاره لخ نم كنار, مح . ريك كرب اج زاب ماسغ] تل اد لاهنت هلوسة اك. 2 و مدل ةيلتقلا متت دل اقنن ليأم ناب ناززسإو نلشاو ةيرعل// 1ك ا نلالولإ نرييامرونلت ع6" .ليحو زيدل خيل: رك اح دز ةغم )ينحل كبل ت بالو رابح اع [رُفص لم روج ةم-لز او هعوانمأ - ةاولقا نم هركلس اراد ةيدوالاز لابش] نيدلبس يب ع لحجر“
 0 .ىلعإلو لف 0 ل اعت تال ةيؤعت فنا 34 انك بليدف كمر بضل انه حر ءر لرش حا ار / دع ابجرم لعينيك لإ_حوهر ايزحنإ اوصراز اولك لاق لاَ اهبنل اييفعيو انما نْضَعِب لعب عماننإو ضاع نا ررؤصلا ء تافؤتتم هل طرمو اهث# تبن مطوصو
 10 19/711١ لوز ةفلخ" 0 71 خ 0 كبر او لضإبل) 10ج .ةغزا ءوزل سر
 لعيب ا ل اذا از, ىلقلل . هلوغلازعور وم كيو اننب لكم علشما هالوك اور ' نم ملم اكلم ج نإ ركن ا دس هلارامنت بلك يد“ طق د نوكاعدنا اع ظ َِ دو عبر رانا رن كسب ضي نضر لن 7 نرخ لاف «ونعل :عاقلاو نإ اء ةلاارزر دنع 2و نب نوت وعر نزلو تاجل) مج 6و |. مِلِعرعو ةنانإ: ءأر/ىكسالر يلع هناؤ/ وضرب طش عسل تزبآن] عفو .زورععم يأ ءاننإب لج للإ ةلاخ دوبل لولو اوس ]لو ارتاوامس رج ءابيعو 61 0 كلي ارعلز اقي]د 1وزال]ة رز دج اطال 5 روزملاب ةطاوان ا :[9/ كبكعنو
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 لمو نإ باقم طناكموقيلغار وم نم لريرياو| يرصوم ماع مي هلررصف) ىلع لد
 ذأ دى

| 

 ا

 ١ مهتيزلاءونذإع ممل ثيج نم نزلا مر رعوم لا ملوم + لوخ/ىابش تار
 ظ
| 

 "هوم نزكم راف لبو| بلا 3لا خعيديج مبان عاينجا يسم نركم عصاوب
 وهو منلاب لج” | وسرعر موو لود /لعوبض دق نب عوجس ندع
 ظ | مرة لارابا باسو وش زمهرسورس يديوراعلا <, لل/ نما
 :ن“ دك | سل 3ا لووقلا ىفعيو رو عاعوماع انو ةيزشلا ءقرصيزعيلزمكب نلا +

 ' عزو 6 1 1 ”؟في/افار يلتاروا نيكزبيع سسرزررتل جو لرويشباع داعب ع
 00 سوفا // ب هلا عيش د هشرب] سرير اع لهلابلا نهونو ىعار طل
 5 باخ قع .طئلابلعربلل .دنياوع زر ةبزلاو بإب ىطع يح نانا
 ىو ميرمل باختفإ نا نوكآ ع نور منكر بلا يرو نإ دع ليلو فوت
 ظ ابزبا رودرا فرعا قت از وبل جيو دليلا ا
 ١ رو ةريانر الهاي مكلف لدي جسم اج ةبابا اوصل ذك راسا
 0 دوج ةفلوقر تاعبالا سل انوي نان رقعير ىوحو ءاشل
 5 يرام ار وزيب]دنام موب ملخ كيزبل ن ؟لهزنوزابعأ هيل او
 ْ اوان مكي ملعالا
 لبس لكل و 2 لسل نإ :ازولافمل 8“ اهيل ذا نوموعلو ل 1 | ١ وورسال ءاورواسنو يبوم مب هج مر لعب يي امه او وراني ]طفلا ظ الط يبرم بابو وبا ورساو نجس سن تال سياريعمب لاق ماكل

 ١ ظ : ورسم يضف نأ , تأزم ن 1 يأ 1
0 

5 

 |وعهس يود دومرم] + مسد نصر ايفو م قرم

 4 > و! )نم امهر عبامو م يحمف ن] لحببمت ب وم
 هز يروق درر اه ع هلع ليتوارجل نع كخ نال عدا

 مسرب ل
 م

 ماو ناو ولاهو يرغإ ب قبملبلل فلاتر زعلان“
 10 ايزاةقم يه كالا

 - لد دن ىلإ و 1ريثاكلامت“ا""”

 -_- - - فال بسه
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 أ 6 د 0 رف: لوو ام تيلعرطل سن اوسكو | رسكي و ريرشنلاب اوسكن خو هلع ىع

 ل |3 ةبه ولالإ عاب رنؤع شن الو وفننال تأدلج ب: ايوب معارج 0/عننوبعلر لكمزأ كرر دلو

 ور يتش) وصقل ونبز) لقابنابوياعارسرنم خت هل] د ىس بوربغن 4و يتبع
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 | رون رض اهينيااممض/ ند سيزررمعت/ لاق لونة رعوهو هلل رتستسان يكد
 ملأ : / 17 ٠
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 ( 0 لل“ انضااولاناكبب هذ نو قمت زيورمل فئاننإ نليبا سلا اتوا لعمر
 نايا. او/منزو مب باع لوهإ دنيا هلق كوع ةءج امك ن عر وجال رشم ع
 داك س لحن مععي ليدفلاو ار رود إذ 6| بان ؤنكن يلع اعرتنك ءز ولفت
 اكعابالسو اة, نوكوالنب انلغ دونم لينمو ضرل/ ب بسخ نو نيه هسل يرال
 رانضإ لعج تافلابم رببو راك بادب ى در /يرأع دلسو در /ذر يه
 ران وح منور غم 2 ثاذ يوكن اهو: س امرأ وسلا
 ريل عزب الس[ :اسو ع/ ل ىور زرالص فلن لوو دم ]ضم مبل] باضلإ ةماغاو
 ىيود]+ وعطور قعاران نبواو او يوك هكا سرخا كول
 لسل)فبالب كلا زم] لافع ةجاح كل لو لايربج ملل دفع وس ري [ربوتاولققم

 مو موز لع نوط يروا دعب كال قارس بح
 مز 6 34 0 ف] بوم لاغب وهلا طم ةوزه بلع عل رون انو ] مش فزت

 ر فوم لل ىد)) ورنا 5] همس عد ل |هتلهفا] هلا ضر اننا سا لع مت 0 رمل د
 ا 1.4 انلوبب 9 ارصأ ارتع اوبتباو ار ارب لسا ع ءلنمب 0

 ىلع بت زمشنإو ريباونعب-لينبالا يكل نإ ةماعلا ناو ليندا / ىارإ) س ع ينحل ياش حا 100 ؟ازنعلاز شت/رئاغخساو تصب >2 ىل نذل اهنواختلا تفاراوللابزإ ينام جاو وحس
 ءرإ ضيرو وأ نيو ةونولاو بيرل تارا الدمقو ودام وع لوتس
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 /و !طيزوارلورلوإ تس لاح يبي يلع ملهان وقعبو ناوساءل ان قووذللل لبي يبو زلزنودلاب لممزا ميلع يلع طولو نيكسلبب لزن نيس ميل اال
 (لعجةعّرر ب رجب اكو مينو للر ب سابالو (وهعببىهستت قاهساز 6ر لاس 2

 ارةحرببإ اكول .لقلا مرج هلازدو العلا رِصلم يرجوم لمع انل ار 17 ١ كرام مد كظدلا ليتل يللا رح نم ةقوحيل ةماضال/ لل هزحر لميصملال يد ىطعرومر 21 الق اوم وح كلاركر تاجا لعب ار مز لعبتوإ كفار احدلو لدا لينا ملاكم هيععرتم 327 ريال جواوعلشارب ا م اسراو ةلازسم مل ازرمابى 2[ كز يانإل 277 مرتي يجلد جو طال وراهم لو نلعو دقن اير
 [ مول تفس بويا وللا ةممي/انسجوز انضر لم |ءاهعر ؟هرانلخد رومل ليتل اكرناب م هصاع وسم ونءاون اكتم لشلرسر دمام يس اً ار باخمإإٍ زح لع ببإ اهرسساو نإ و] ةمقب هتك طرودلا تعب دواي لهن دك لا لس روةيزاس ءاببغو ايل ل هزيم الع نجل ههيرا قبر ةح
 كلاورم هود روان دوعهلا نينا 1/ن ممله او «قيفعم «لعد مل اني مو وكرم ل بع نم لبذ نمل سل ابد مود ميزا اعدذ] ىد انذإ اهون ينصخأ
 53 ةزرووتسلزا هول فلل ءويلس اه ا:مرعم سا عنيك تااوويهاخ اعل كره شرجي انواليل ا روض ربو شجن ة لزب انع داون ع كيمو عرزلا» فرخ نامت ذز ناهداسو دوا ودل يلمجإو دلل حث داعى 110 الا ا داس ياا ًناباررك زن وتلا حس ءانلعج دارت عوام رتب ةرشما ل

 . ؟ءافراماقنج] هيرفي يعلو نأ اري ءاكام] هر هن تسرب ع نيوتسزغلا يراك از 0 ل مدل ةمربرما هب فورأ ازهر ع 00
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 ا رمال لولا م زعب مووزم) لوم لش و امزلو ىنافاررعلا + ةويزمج ناهلو قرف ير ظ ظ ! .٠ ًُ ظ ١
 ْ ضدنا ذإ ليلي بلنل) ناك ورحر روج ةنصارسانعزم عب يكوو بأ ذو

 ا ٍ ] لها1/لاغيبتر بد/وام منو :ةغات نلخدرج مربط وز جر بلا طف ازكو دليل عرورل

 | 0 لبإة امال ةهيبع لرسول لاهيضرخ :ةئنال/ل م /لعوراشلاب ضيح لاوم/

 ١ 0 ذأ عفت د []ءو ميس هدو اح |يجن) هرج يرض! هيلع ملون تبزح وقس نيتي نر

 '| ٠ ١ اهل ترس ولانوعر بصيرببب 2اوعكينوويورش الرويال ظخ

 | لدم نشاط دس جس لاق ةواد جابو صو يلع ننامراضا “ل
 00 ب نول ةاهساو/هدعوموزتابسلا تدعم نين لينو ٌميددا لقو ]ملل فب تصيرا لاف ١

 رقم لوعبمو/لاجإإب علاج يكل يس يولانويب ةفلفن حرر نيستا جر فليب
 ١ ارو 1

 ىف 35

 مريد وببلب لاما نيلعاعاثرو بعضو عقلا رم بلعالو أ وينر يزرع حسد يعزم

 | نر فنإدا: دالك :ئروااعب ىلحتم ل اه سوكهلجي ءنابص تاك يف ويروبل اح لكس يبدا كاف
 نا يال دال اعيش/ كويرنم 00 ا

 5 نزع و عرر / كرواناعيروبللور علا طلاب جرحورماعبب /ة اوتو توبسئر/

 || 20200 ةوصعتزيررما لل نرتاش تنل ل ين وجو زع ملل وسل ابهبس رد ورتل جل كنوع
 ش لوا وود يم لال علو مل ا: بوم: [ +( يلسلو عيب ةمزاو] :ةغلؤ هت امينا
 ظ الإب دراد عيوب لافإ يقرر م] لودل أ بو رلجعان املس قاري اعريو قر مقإ ندل

 | | اك يبرم ببر عبتازإ جزم و مل لرش يرتاع هزار ب تعاظ هبي
 ال 07 ةيئاعو نا شاخر تاكلوو ةسط بيمن اخر تاك رش هاور ور اهورخلهه
 0 اتوب لاحق وان نم كريو ] مج اث لاح منعشسم يما يدار |بسح نذر
 00 ىيلاع. زن نك انكر ارم نإ ءاررجاحاروف لال لإ 9 انآ تلا كراس
 ١ ١0000١' بيزبنروجووراجل هر موت# تريك سل عمو رك هيضتتان عرج
 1 كلذ نودالن ود جدو وصوم وربه و مليا «(خارتسو أ هتزازع بظعتز

 وثنإو ش : .: 5 لو ٍ



 ب 3 - ا وع سس سس تافه شح ا كسا ع عت سا
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 نول عيرلونل يلا عياضتاعإمخارزوصمإاو نها ابكوإ:لاعأ كال ةيوزو
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 ض موه ام اورسيبو] دا ةعاوشير نأ ننضوحم انكر لْجياَيو عر اغزم لبا

 | /وتيزوردابزروروسوا كولا نودع جاتو جدري هب 2 |
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 "نع الار زكاو نهج ساه مسمن ءويرجد *عولا ةباغب مر امك هنجؤلاع را كارد ظ لامر وري جنإ حاب حا ضدامورزم لك عيش متبل رالار ةضيارتل ل 0 يل
 ىئاثمزسبةت)اودلإوم) اه ةورم يلع ت ورعب «ءالو) التيرم ههتناوولاعر رزه :كومدل) تسب نس نب صيصدإو] ضابرر ناز لارسإ/ءاجطل للا ا

  0نسا دعبم تبوعج [ىزنإرول ه] عوز تاءامص عيبسو مث ةعبسو

١ 
 لب كوم د هلبامو وعدا نإ دي نمي قتحب] لاطع سرب اع تلاقي
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 ١ع ىو د وازوسع وم ةرشماونمتسرلرلو رولر ىبجاوإنكام بعض ل هيرب 22 و  0مظورلهل هانت و فير ىساهنسلا لوم هيام انهي نتس 0 ظ
 شر ايام نيبو ص اهاوريشبل يوبدعال نم هيل رع ع9 :ةور اين اعدل

: 
 وج | ليعز سر ههاستنال كاسح الار عت رننإو تبااعلا انني ئ

 !اهتديز) سزكد ]5 يوكو نول مى ىمص ار لبعو ا لبومبكلا دعي لهتا معلم
 0620 ٠ ١ داو فلج ارشبو قلاكي/ قاتم اعوييراصر/ نلوم لكلكمحقلاو ظ لابكإلو تحن عب. تعب نبكالوماؤنو ماو انن/ دلع بعضو امش دجكتو١ تناثر

 و نمي جزيلماكلانيزاملا 6 : )"جالا هيدو وص جيانغ عرج
000 

 انوإ هك اضو ىونتلا دو هطسساررك وع وصمم لص نو نت م يلع اينالا ا

 ميمي رو مووعد لوكزم يداه يرن طاقم برد قي سيد 1س .
 يداه دج ب ازعل هزصر لمي نا يونعل يور ودار -
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 رز عرش ركقاصَعم ور اور ازهر ووك موك ماما ب يضغأ.
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 علا 2 قلد انوار وتلا نيرو ىت مطالع جار يرش ووزع جاز
 , هال يبهر هالو وعمى رق نم نم عنو هزم لمهن اكو هر نررم ظن"
 بوكو اقل بزقااتناو لغدالار زعت مع امتع) لغا ى/ععربإ هز رونو ونتع
 م. | لت را لا كرش 2 د ناب امين تنسو ررصالام كانا تس / حريب ايوه ليو سبل
 , 0 اج ١١ زلو ليازبحوأ 2( 6ث ال در وروداند ترو 6لرتس ل غوار لوعبلاو
 2 م نضع ثلابهورال اههسدعم كلاس نر ضوئز انام رولر ترو هن
 فه :ىرد  ضيمتأ 4:2 كالو وهلخ ير ككاو ااه دوب ةقدنودلاه اندلع ونا تور مل
 0 ١ ركبوزالا ءاوب) 4| وردا ترق نوييرب اوحاك لينا شاضم تيركلاوا عرباوتسللا
 افعل باخ ةعاضل) بأ تب احل جار لونا يع وإ بر وذ ا هر ماش ات
 ا يمس رم دو صح | ناو لان ب اا | سار جليا و / ينج زوتخ انل ارح انو ٌةضفا

٠. 

 و

 ةيإ«لرقزيوالارلو هلاحوا يضف | بيز !ه«انلعجوو كير يجاهرر ةمج وأ » رح انمار فلا حولا ضآخور ثمدرب عضل انلعم ليمو هروح + كنيجا
 ريؤتإ لم ك/لَعإ 68 ةاقاعن حاصلا رن اكو ضخ يلاح لم انزم نو قيبلل



 دم ةرطكقتو زعل نب 71 ل نادل بتر اناوزر ربح هنا اح صلاب ضيقا اع عمزابتماد لرملإ هول ربوع باهرجل 0 ل ينل نع تحاول <يرعاوتؤكب كيعاونوكنإ غل تلا كلم دلي الاوهل
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 مطاوبو مسا ارربعوراطداو أري علو ربع دويببإ بدا عكا ع رو كت
 لوغو هال نضمن ررعوملر ابو ميلص مداوع ل اع "هلي دفا رو
 مهيابراكهلوأامإوليو ٍءا ضير حب اذه ىلعو نان[ يسع تيل د غبس تندر هن ى وفتح
 هّسلإ نو سربعنملكتو/ :خع ]خا شملا . عب اه لدغ يزن أن هور هم مييلع لوجو

 وزع مابي يزبإو أ لوري اسيل نود نوربع نم لكل لب يعدها ع لرغم
 000 اواوصه مصحض» عيوورزا نورلنررب لح علك نت يوي ماشل
 أ بح نم لزسوز بانر نوترارد/ جنرال اءاهصو هطبإ نركس مو ابصع ا ءارث“
 ْ زمزم الرف ندكول هجن ارهودررو لع ةلالدلاو ىرصتخإم مكوه سرر غبت
 ا 7 ترب ونعم ص لحل نور لذ ب لو هإ نوال لعل رخام ثدل اهو رو

 | ذم 17 قروتاهصرإزا لفل لكل و قد) لهو ةواض/نيوهر ديرتس سينتو تتار
 5 57 يتززإ نا يربام نرعهميا/ليمد وعلاء ْسر لولا نب موصل عرعر لنعالا
 نا زضاوإ ةعاضل ييموساو ةءرعساى هر رضع ةطإ م يمض نيل تفتش
 و بتخ مجود ٌتابِلع نزوور سيلعدلعإ لا ةوعبر منال ةورعبم اع لو
 ناتلارسدربعدواةزهنزاد ةحلو تقع زرار جا هيوس ا ان
 لزب تسيح وعمسال لرنسو « درر ليعةدصناٍض ما جاخإ جاو وعدا
 مب يرض نو مسبست او طوع ح ءاورز يزل ابل قيس هك ن يلا جو/ وزعيم نم
 الزر صاطتخول بعلي ريشز عسل يلج نويادنورل سل تب جيرعو
 نمو عب روصنأ رهن وسمو قاعت لومل عج دبإ عشا ثا عزت رنررعال بما

 نلتو توي ةنزسوإر طالع ستي ديحوإ, ايلف باضنالاو ا قلنا + نيو تروح

 ا قزدوإوو لستر يرجبل بزطو ارك: هيردنم .دمضل وطن موب طولا 2 فيرون ظ عسي هزعلا برنو مو واو سوا ويحل نمي رايتس 2 وق
 0اس ريو للبر زوووبع تهزم وتل اذوم يل: تل هلي تزن ونال كلاذو 0 ١ نيا تل اولد نعوم نوف موج اوان هولا لاو نوزرصوت تنير حبا تاكل
 ا تكرالو] + 2 لجل, ريوظنا ا 1 0 يس لوم 3 :يسلا ىظكاض ليتل لهدا ضد ومب انا
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 بريمن همي وميل ةدكتاكو | تعي زاك لإ تكوونمب دبس لي هيه نول يبن نعمل + هيئارعصوخو يزل زج «ارفريلع لزيو زيي تكوأ ْ
 ريعتوا زج حملوا انارب امتي نزتغل لصز ليتلاكل متل زلزل اع لبعلا 00

 يب لعبنو أ نوبل لوعبم فواز رز كير ةواكامو اوس لاغ بلير ره لودنتو 0 1 ةووزعلل عد عازلا نطالا لم دارس روز اغلا «زعدلا :60]ب هرهخملار ظ .طيرننلإ از جانإ فيرا عصر / يميل نعادابنا ذولا بال انازب لولا ارت «دنفلخان ظ
 درأة بانك روش خاريكر ضلت ةل كدت ةلاذ عيلعإم انفرنإ را ئيِلعء/ انبزع زعم اب 00 سرنا مب بنسسو | ريع كات ملح روم ار عو توزع كرصرفل سبك ض لاهو اناره 0 / رح لوا نزيل ترض + نيقن رعب هوز يةفطنم باكلاو ةلوعرمو | و بجن ظ

 ظ هاعما بسب عب ات فل رقيفدلل هقرالاك انلمزازنو داعيا ند دابْمل ميم نزع مزمل كيلا وأع ودب بيساو اب اجكل دلل ءاولاز تبعا زمر زابخالا سرك . يي زوج دل هيلع ها خرج ناو عر اغير فزنا واتم ةيمخضتحيار تفك يزمار نيمو ماع غيب م, همز ىدلبع سرب ةمرغل] ناو م) انج رز ن) ضريح ا موه وزال نون تت معحر وسلب لور ةروتصاو أ رلاربغب نم اشتمل 2
 008 زحاردلإاا/علرلأ ل هناال) ئل[ى دوسان ءازحتز ءل1عإ] هنن حرتوي) لكل طيشالا ١ ؟زمو سار متل وشف لهدم نوكل بيرم داهمو ملت اعم لصل بج وول

 7“ ع 0جز) لزعز جود عاولون نام ديهسلاب متابزل جيان ئحونيلاو] تيرعرنمو "لع هس  !؟ ىرصيلا حولت عب ع هلا عر ضدك نوماس رز لم ادع ئاشو , ةواو. 1 ٠ | تدع يتصاطاقاعفللوالاج صوم /هووصسنتكب احلم رز هرصشبل ننال ة و من,“
 - . هّمايبو للانإ+ نعشل/ نم بور اف ةئام لومن) نر ]رعب مرا ةزا مال فيلكا ١ م نبكال دلو | لعل ةيلغ نم كرع و سازمعل ل حيوا دامو ءارض) ناو يبو نام يار ورع ةماقس اولرع عز اوصؤ و [يلعأ ل يمو.اوسؤع انازتاوإ :«ادعل) و هب يزال 00 ل

 0 ظ لفل داطمو للا مو ملعل تأ نار هيلو 0 سس نوهيكلا ظ
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1 

٠ 2-_ 



 نقد“ 8 فذ .١ )215177990 138:1ههملاهجج
 د 0 : 1 قهلل7>

 ! فر

 1 و دال احاول قلل ةنوكلحأ كوكو يررر يبل داع مي كوسر

 عار مل 1 ع زن ءرو حش ه دار ماونمررط كيج ءلوه ةعهر دمر مرت مد عار ( 07 ١ 3 : ب أ : 2

١ 

- 3 13 5 
 - ع«

 0 2 يي 0 - 6و, 0 8 239 أه ع 3
 رع

- 
5 

 , هت

 ىلع ةهنم ىدولا

١ 
 ١

 وه ١ لف
 0 * م 1 2 1 3 / 9 5 ٠

 ا 7 ا ل 5 5 ف 5 7 ّك 4» 1 14

 . . © ١ يب ١ 1 ا 1 + 1 ١ .٠ 1 32 ١ ١

 ١ 3 1 7 ١
 122 اين 7 5 5

 يمت مهن
 - مك وو

 جهل

 لاسكم يلمع

 م «لوبستس
 ]| زيسس

 - هع / مدا م ماس ىلا ا

 ١

 . 1 مع ١ ١ 1 4 مو 3-5 7 1 3 : 3-4 -

 1 0 م ١ مو

0 

 يأ ,
 0 ل



86 29 

 مه . سس تصبو ة يس جدو: ضوض ب كيس م عاج عل للا د وبسم

 - ءائسللر هلا رعت «رروتش مرر نيل ارَع يلع تنك ولاء لقاو داسملل حت ١ ريو نإ 2 لرمااوه] ةراغاو ةلذلجلا عبو ل عو خ وهو كنار دم 5 ووبطالرضامإ نإ خلاو لاذ ةقكرللا لويدالز بح" زكو تاتا رفا ء 70
 دولا نزومطو ةفنرم نمي كماج عر سنعات :نلعدت بكلارهر ينل نم ينم يت نزيول) امن ورجل ءرغال/و أه هم مد نلخول رام فلخ نايزور هيزب هاب اهلخ وب رزلنبع و تلح ندم بانو لاب تقل سؤرنما رعب زوق تاك تم تعيز) نمير يمكن مانزل «راب لاو دوس لق صين ءالعا] بربدر هلزعم بكرا سا لومي/اه لو عوتكيإ دكح ع 20 وبل ةرمثلاب زوو قلد ومب نوت ناو بع/ا لع لدليسرن 1 بريق عدت زم ومما يج تدل اوني لنص لع كل يعلو ٍءاَوْحو]ةلبجح ملي ناب

 زودبرنع رتب نيؤيجررومالا وس تن انكر جوت الاكس جلفعلاو رمل لة وعزل راهب لصالا| بندلو حسن اج لال ولزوم و لكبير اناع تر داح ددوطوم ربح | ةلابلا تيزي هياعنو ابكضو اهير ايلا ةزرو لكلا ره اوغلبو ار اشينيو ردو تح لحرالا ريع زفنو رشا سنن بضل زر مهمن “2 رج اطر لع عزي زود ازإو ضنا وير تو ينس عر غإ ههنا وول ”رييوسروس ةاندإو نضرب ةفروص ىبسم لبحأ الإ تنل :ن نم ورال] يفند كشملا ١ مناور فالزب ءتلحو ترم نم هب نيس وه ملاعب هز ل .لع] لوعجلا مزح 1س / هلا نزعرزسدلو|يوصتو (بقت مروع ناو ادلب م نكن اسمو ريش و لن استرانوم ,ةزتجازب ابل ةرهرمر ةرشر/ د قئاسر انآ
 . ظعي)) نكمإ اعنا لال تس هبال و مجررع نيكو ريمام سنين مول لو لشعلا رار زم هيو ناوا ؟لوا) هنو هرعيل اي عب نوعي يشب قكسبزو

 ل



 زل دل ذو عروقط اع او لاوح هلاوةملتتم ار ومالا يرن انسب كلسندإ وب ب

 وثب اهلها داير تاضاة/ هز تريه نسا ضب لسة نسم نيله لوول اهرنو ينو ع

 | رز لكاس تتنإو تعتزم آر زوو نيوشاو فرو تابنلاب هك ننس امإ هلع

 قرر بانك لاعنددلاهروك فلا الد هو عير نسم روس هنص وز
1 

+ هلروشو ةهع يطا لسن رراغلخ توكوم نإ ري ك4/ هاهم يورو
: ٍ! | 

ناوه مها ناي تر تره ؟ووه ضرب[ ليخاوئءدضرت لاوح/
 1 م[ بسب / 
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 77 مدل جريب هبل ب يا 7+7

 لعيبي 104 هن سرب سج 'نيطلاولطرارنما | نيزن/ ل ْخ ريرسإ هل بحاعلا :واونلال ا/ قرا يدل نْ ارَسزمو لراكل وكت (عرب اناع ههنا و7 0 ىمح ء امو دعرب لاذ اكر/ ل وبعن عراك وب نمل اجل | عير ةوفاول هلذازع ةلخادوأ هلفسأ ةينالؤعيس اوي ت وعي مرإ بج تم اوعي ,دلاو دنا اف 0000 هيذ أبعب عضو نين مهوب ش كف/ ظ 5 ووزن ايوب لنهز) برين الا دوب نركب ضرما عرب الا قرت نم لال 2 نمر ]قمم رإ نعزي لانضرإ وه اذ حالو رسعنإاب 1 اوريو سدنر لناس نود اوغرت هلش نرسخ هل ذل ىلا هرعت ومها وزنخونح هتلقس /نادخ لع اهرصنت ضيا عزت م لهنا ةطرر ظ ةيلعاول ع عوزاو لزخ/ اع بنلابر اخ رو داررالا ايرلخع كوصحو يدع باه و زيدا ل 007 لاش |مليسال] نإ لاغب ينلغل لافي يدبلصر دوك بال ئدم ليسأل! هز واستت براعم بام اب اس ابد ومر نأ بعتس نيران نمو لفنإو |زمالا نام لتيسير همر كدا مح دلا اره خد + نلذ درْ كبل | ل لاف مس ]د
 ضب ئ وكن عيواوابرب سرس مغربي لك تالإ لبر رز ننوه لادم وهاجم نيا هور امل دول انا أ:
 //> ىدلخ

 3 9 سرب ورانا هير
 هذ )[:[ حيك نم ى نيجي كيب دم لإ لج 6 جلع ةلابلز ان 0 ل | ملعب اد لكل عوب ناب معرجو / هاهم :ةلزز |* فزل عورتا ١
 قل اولا ريم ك] ليج درهلج ليو هدر ات يربح هنن هلم قتل 0
 00 ْ ل سم كلا دما مانا مسلس ن مع "روع رمكل ع لوعت رم اعل 4 ا هيرباك 0 0 0 07 1 0-0 2 50 هو لركن رداع ضع هرسوم/ اج (وحرس هلم يز) ع قه هوم صئاوتاتسا اساس” لل هس نكي اول قاطع رمل رج هيلع ل يرقتام نه لايك رز دحءاضو كلذ ملعج/ز يك مه هرب له مدمج لكع مع تر م/م ءروصتلبٍة زبكب مفر لصخ لصخوا رف يد تدي وب مانع لي ىح هي

ْ 



 هتالئإراهيتارهرأ-, نورمي مهل ري ميمعل] نو تدحاو تب تر: ملك ويلا غزت
 ]رو سوج از يور وهكتلرو عيب ملا ودا هزلو ارا: نإ نزاسم كااذكد إن

 . :اياو/ل علا نعرس قم ار ومطر ب ةيركغاب يول موسمنب لصعن ممل

 ىبف ثرحلو هيوقع نأ تلخدرغاو هل)علا لما ملخٍبو يملي ملتي
 انيلربجب كل كلزءاوح ل ثإر مراعر_هنن تلكم سل ةاريكات ابر و
 ضر عزم عم كلر /يسرتزعياشالو م يروغل شنب عررإ ع ىو نيساء

 ظ يرينا عزروزاو كيوم ةلاد رروتساو هوس زلاباملا هر وير يلا سوو ا

 يللا لاعازوجو/ويزع بظع ساير نيترو يكا ساب عياوإهيعصتيا فاك 7
 [| رنات "مخدر اننعاورس) لإ يقرح / اننعاي نو ونس إو يوسوس نيرحار لكزحإولل
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 00 0. لعب ل ءاهرر لوني مل قح</ يسع
 ل 07 53 [ 1 0 : 7 1 2 2

 , والبول عج نازوبعر عاهل اع دياباو عوق ءآز عز ربلع ىحرتجتو
 ءامح | ناو ,اركلز/ نم. ام كععب ديلا ار رايراؤعب خيل ب ووو داهسؤل تى عام مول( وافشلابليإ) تينويو هلعور اباضح و رضلاب ىح ٍعريز عجبا اككا27 ١ ١ ف 5
0 7 

 : يناس اتكن يغتر فناوب انك لال[ اعوَةسوريباش اداب ئحزغ نتسوفلا | ١ هدي يو اني ! لك شان !ر,للابوحاغ هومبنا لغم نوتيوشاو دوبل 4*2 7
 نم 9ك هيغل زورفنتج د اقيارم/ رغم /عفن هن ايزي عب قبب ل ظ :ئز) نى احن ءارع نقم هو رو صخل هو اورتن يزراو كني لسح هرعت 72 1[

 مضواما نما لاح ا مسو د هوب سايقس ليزا ة كح مب هيي كرش“
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 لابو ونجا زيار ليلو داون نوي يقي وعرع نمر هنا رأويتازوبع

 ا + "دن مج ار سرج سن ]| ىتيإ صوص جحإع لب سكر /ىيصخ |

 " دعوصوم لعتا ملا نرج ايلالعرب ىطعي ناو ءازعلوب ورعاك خلاص لابصولا .

 ظ 1 ! از اجمسكتولو يعلو مرده ار ظنخ/ ل اغ كلاؤير هلهكك رووعه نايكخ ناذاه .؟ :... 9
 2 0 هدى ميز :صاقل شر ناعم نإ د جواد نبد متر ء او اكل/ر نسؤلل ©ة«ةدلراو ١-1



 لونعلا تم

 9 هانم جام زر طرو هيو | هولجا ويخرب + سرر الا ييئار كان
 نييزسا» ةدومزهض رباه لاح ةلهازودولح مب؟ازب هكريو انسحاب كزس لأ

 راهإ لعاب نإ نس لوب عيون رع تيرؤنز نم 5تارجر ناار داره بلعب كب هبرادب عهبدب (ننيوجو دعت عج ا نوزيطف م قيصر نم حماتي
 رزفإ تارت ل زويا رع وولاء اس زن هدل ا وزع اوجزو ل ؟ياورببعل
 نمر دج يلقلا| ردع اونمأ يزل ل خر نملانإ ىاوال/ + ةغل ابنإراشإج/ قمر ءازعامود مل نو ء/رونردو تب بووسرب حياتمال نيترو ادلع[ 2 اهعيربب
 لاك داجإ ابنك ناكتمن ىف 0و هال نس او دب عولس ليرات
 علو ع يلب نؤيد تسلا ةزرإ نزح نم بي ودب هتان عققنروتشرلا
 دل ةل ميو د يباوس عجرهو ترس ةرر ساو هوز لودي ةععرر اسإ مدح أو
 مبهنو م ةكشلا د[ نا0/ه سر وسبب / مندل بقة لع / هيلع بع 2122
 . راو (ههلطبطيلولؤ اراودبنآلا كزياولؤل ع زمو نينز م صحح ئريرو قوالا ا وعدل نموو الز يوب يوي رتوبر لث مانا رخو اولد سهكغو حمال
 ٠ لايزت/)ا/ابذسإالورللح نورس يارس نم نصيف ,ووكونزلا ل علان هاتر ىدغت م داوم رشأءء زل و تسل ءىفاوا :ةيلاوهر ءىنواعو هس دربك ريثأ م لاو مو رجؤملا ةيلوإناننركزإ لرش /م/رز مرقر . كيك رز ورم يطلوبنإة بدرع زهور ضاع د انول سوا يح نإ نع ةلدارسل هين نكت للسان بيرس ابل و لورولولو ب يدش إبلبلو اي ةبناإا كي
 نم لزج و لبق ةايا عرى طع و سجال/زل و ةيبروكسب نايعربر مكي تيرفلا هم
 اناث لوعت اور تم دسإو 'ةلب ةيهبشا لواذ كل يبد وع مظع لا ربعس) ظ نورزعف أو مهل ءارع ويرون ةيال/ ل٠ مصل دوز ارجو اروجتل ع4
 ةنراجاوأهرو د يبرز اوج لماع يرد ةلاروزجلا يداي ب يكاعل) اوس ساما

 وضل



 9 نجد رمح زجر ربرابد ساوجؤي زر لاعت اومن وعم ميعض سوهو

 هم

 سيهااردم تريور مدرمألا بأ قعيرسوب يلب ىتييووحوراشمر عماقزبو
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 ظ



 رضا الرو معن نيو نيبال يب لصمبلا فلم ةلاثاو ٠

 وين 5 كينيا راسإل ج5 ددل بإن عوكزل نك يم 62 3و مررقلاو
 امك خا ما/لبعو جل يصعد ان ,ولوم مابأ ؛قرعنمبلا مب رب انني

68, 

 + وهو كرز رمدزإ+/ توزر ج دل ةديلع فلا نم ددسريبزلا عا جاضارصم هاع را اهارىاعتدا هعبب همزم ملي اسر بح سامي اين] كلسن نم ىلا وإ سايلوطو كيوإ هن ولم ردد ى عزا كيبل عادإلا يزوط ور ثهنلا ضف هنو هم دف لانا لق غلا 6ل/ يزوش يول اعل يرشنوو اوال ب ونوس رفد باوم لب متت ءيبت) فم فورس ابطروتداوعو بلو لع تسالر لور ةيسالاووبربا ف نور اهضالاو عرشب) سم نسور ارز شت اوت لودلا ب بقبوزدو عومولل برم الالي انحاي عبدا قم سو هلع تلا 2 ةررمطاو بارزا ةود «مرمتتا+ ازهر متاواسمو لعمق كاساومال/ةرضر ا 77 . 10 نإ نم ةيلض اجل هه/ م يلع ال مح )او مح 1 ةنر م ةمودل نسي ارلكووكزلا
 د ون دروس لاف ءدتملو ةدصإ لع هن هور ؛لروزلاذ تديف) 717 ةحدساب قون رددزلم .|يئدلاد تلنوالا ييوغنو باولو ماجن 7 دان اق هن ر)) ى.رودلاو "لثوالا رجكنو باول يلج نم ميلع ةزكرإ تاكالاورةلإد عن تايوقإ عت لع حال < لروح سلو ني نو عنو عيش يوت را لوم اريتجاو ند لبعفعر هنصضاو هرريك هئ نع يهبل دولاب :.لعوصو م داعدلإ تنم اكان انودلإر هيؤلإ سجلا ار بسس كئوالأ نم يصنخرإ| اوبنجام ةباسإو يبدل وو ابوح زم ارز و 3 يلب لها زمر مديل اك يضر اعم تنم رامبل 000 "رلنلا»ل/ يلع ينال ."ىزرزإ(]ةلحاو ابا يودع هيج منك هل ارنب اور م سملو لغا رز ردإ ساو ةيعكلل لبفو بيب كيل نم 4 قلعت ار فار كل

 ررزأل

 روشغلام رز ع 0

 مشرك .سل) ع الرع دمببامذبو فرز ابلععت] ىلع عزرل] مج«

 لاك ليو رلارراسر مم



 ا اك ءالاوهوروز] ةروزلاد زي »اذه قاتوالذ دن ىغن لاب كرش أر رو)
 00 هلل .اهنح عفاو)) نع كورقم وعم مزكلا ندع كقذإ زو كمال] نم كوالا ن
 ظ ا 0-1 رتاعادورنلاب كدي نموا شاه اولل نىرلزح (يهو ب شك مزج عل صلع

 01 .  اوهالا ذاك يا مْجَكَكو لل ض يصح ى/ ني دل, ونس ككفس منال هيسنل
 | 05 2ل1  موظرع نفسا ةاعريعب ىو نركي# هنواءب بوكو كاكتلء رس جلا
 7 [نووو انهزك# نيس نسئدو عرذيللو/ اسكلاتم يحكو لوو عام" يئقللواو ةللضنإ عاب

 ال نوبك | وجورعب ص نكال هزل ب هص لع كيني ينير لص ) الخال تس
 ١ شباك هرسفل تكاعيربم هلاب كيب نوؤعنز نكي هبت تامّيتسلا نب
 ظ ميار دعس متعب نيو كلذ للا شنو .لذإ ف عب عمات ازمو وكلما وصزا
 ميدل قيموإوهر ربإ العم نم كندلابررملاوا كرش ضارب |كيلأر يواسلل يسد

 ىرهالسوبلعةنإ ص نإ ور نوس/ ةبلاغانزمساناسح عع ن يقوغنر وباع

 البن تيلظ ميزه ناو هذ نس سب مهبإ ع لمح هبله مب ةزوب ياس
 ظ بولقل] وعن و ةلؤعج] نم ربوع نع (ولْعإ ون نم هت دعر الب غيم

 ٠ ررصاووخاسو 9ظاوزو سفريعلوتهظيلوم تع
 1 رى. حماس وب يلوجعل كيلوا لكن ومس لح ى / عمن بولت ©: ةيمدنرو
 هيا ثعبال ك] خؤش اهزخ غور يخت نإ فر اهيرغو تو صو هلي [هقرَد

 عباس بلع لا ىحارداو كفوا بينازبلا بيف زو عفا ثيل وم
 11 , لصتسابل ةيلوالاؤ موق وءثعإ مينيو عماش كعيرئذإ تنوع وسد
 2 قا 6 نوعقتش ةيزب>جعانم هيلو اناس لاو كييهر فتناول عشار
 | ٠ . الار رد لامالاولا جوفبا ىيتعلا تدلل يمكن واح توبا وعي يس لعل
 517 2 ةلافياجب اهب اكوزبإ وسو دنلاوار وبما تيلاومو «روخ ريب نكيلأ

 | 007 لريحالدب بكلفة يمشم هنن جربو/ت نو ةعجالا توفر افاوس/
 «ب فؤيبانارترل ار بعت كرس اند جر جاله كاونتر كر نانوما



 لس الولحعو عع وذ راسل ارك عضوم/ر كلاب بالو كج 2 ا
 5 ملام وتوك 00 ا 8 مرر لم للع . دوبعولا رتل ساني تن دونخوملا نإاعوسيت هب ل

 اى الج هعزب رش ال هم يمه ولف كلدو ميز ذ]نيززمهعص 0 / 4
 تيس هوو ةتافوإ +« دصلا ءزإو هب طفأو ياك وم ويزماطبؤم تررصلاو 5:

 سمن شخانرب عنزة ريفا وحر # رعب م ان 0 « زرصو تشم 7 هك/فنا" اهمالد ََي لم يوع درر نييهعم ال ا

 2 / ةرموجنةةوخام 6 يفعل لبد هيسانإو م ةوزنل من 00

 م زوبس نع بج نوم وةك اثم« .نلهنلو شي
1 5 : : 35 

 يش رسب اع طن ل عدم هك لا دا ومب 0 ا :بندنم عضال عنو م ليترض/ ملع ملون
 ا و ا عجاين نجح يي
 وه وز 200ج اراخزربر يعزون راو دع / نيكاريز/ورمل) الامل ميو د ل مع نهب د دع اولونغش تأ و درو ةبوشدو رس د 7

 دبش ) فظولا نع ندلطالا هد نم ييوئنيلا لارج ا اووص ديمو قلل مل أدم او دهن صوير عمل اص
 سطل نعوم ا وي ني رغب ا نونمإل ادع مملونعلا ١ ف تنام هيلاري نسةنلاع لإ نوت +اوهعودملا جولهعلا رع لكان ا

 ' , او كيف دنس هوي انو 6س وو دعب مد

 معمر سو هلا هنا العج

 قعلأو ( دس نب ماوه م 0
 هرج م ةنمه هر

 08 0 لو زير فاوسسلاب تلاد 97 ا
 ردع ةدفنامورخانتح نرغو يلع حم 1ك م نؤيد طمايراهؤ نان
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 زؤر لصالون نك ينل هتوب) هنؤب] ناو نح لكبر ري | مي بلاص

 ؟اماعلا 01 ١ |

 .٠ لف و سدقااو هناا يههعن) ريت لعل 6الج وعظ عياوغ ةمط اهو سفر
 | | .اودوروع مح ميقلعن لوسيل مئه و نير يقيم يجب ناكر وشمل هلا نكرو | تييرولا فرضا هو زمدالو عرضنا روك لوعل عضوسنم عب نو ءاضر بيصير عل هال يب ل
 ظ قلي باؤل) او ذا ذر بله اكل هإ نركل يؤو رل قال لدي ريزا نينو كاعت تر
 مازن وود كك كرته لسيل هدرو قلعت كا يو كرام نس عقلا
 ] ١ ريل يدلل اع كا وتفاب ءككع وهيل جر يرإ اوربكتل ملونم هلاديز هئو هينا
 اوصرل تلا عططلسلا نا نرتومنوتاب اهنيك( ضنسم انو يول يعم ا يقناررب فاسو عر ةوفار ةزررعقا ل نيخامو تبقا ةييبو امرت ظ ظ ل4 َرصر | وواسع جزلاو/ الهدا ز نيك هنو ركل قرح
 نم :نعلايم عمرلإ ؟ةلام نأ يارس بوو كرو رماع جاو عمات ار ذو دياي لراغ

 نايقلك ف سستم و رك لا 2“ د تكامل سكت ناكل نسال تاتا دس

. 

 ك' ارنوميلعيزإرلرإ بوزع ذو ةاماز وكلا نلياقت تسل يرو هر كعامل 10 _
 اسببسم 00 وزدكيأ انا يبيع حررما ع ناو عمان
 قن منؤ سرب اون اهم زم نيرشملا لاك سر يلع مل طرق) لوسر كارم و ارك

 ماهؤح لانعلارموام/اهاو بتارحل لوضيو مي ولقيت وعدو رشم تي
 قعردلا ناو جازي دفن ستعود ورع لايؤلا عدل زا ١اوزوهوو كرت اع
 :ةلاموجروترر نمار ه نإ غزل منصر و ىذإ حصون رعاك ناو مارعو رت مرش
 مفي انإا لو.فح فركوس كر زير اولوع نال / م يرنقس) ؟بوييتي شيم
 ظ ياو فيينعلاب نوه زيكو وم انزضو وايد عيان زوو كلش لهز ىلع يرسل .هارنساب ترك ردا يزياكإ| عر وط عينمو لإ يتعب وتول سامر معز
 لولا 5# جري لا رجا سبر جاسر < عب ضم عل القل ع ىيم داب قمرنا + فج هوسلا سيحانخ ولم ]و طرز عب عببو "هيلا / خساره



 0 ايوورول >يدانصإ ور اهنالاو تجاهل ظلس نب ظ 9و ل 4 6 هيددرغرز ضاتيإ نوني ليصمعت اي ىهحرج أسيإو | حيرالل معح
 رهراو لإ ةزيل مرقس ور هويام لوريزو قتلا اونا ةلصناازسر دس وسو اف يفر زل] يمكن ]نر .2 دع ايل زعهوت كمواد ا دوصرا_ فانك /رلغن ا

 ير رسل ماجا بنا نرشس بويل تل طوكر طالع ١ مل ظ مكنإ نرك م سرك نال وك يتلا ا أوس منوهنال ا ظ يال وم بع ي سوم لو أ نرسل راسب أو ركرفءالؤه ناع ظ ْ ببزكمإ وود واب مببلومل ؟ «ةركل اه مؤ نال و بلع ميلا لهم ل ةيلدنت قيوم ده وس 2 لق اردرل ضرمفإ رق اد نزلو لوس زو مدا 0 ٠ كول وق 0 نار فدو ا ثباوب قوم 100 ا ئسضا# دل ل .اهلإيإ ردجرع لبد هوو ءانس نسا دو مدلا
 ش0 000 0 ا 001# ظ رقم فو ميكعتا انوئمعب «لمير/ اردو كلها | هل ماب اه دنكله | سون ا ظ 0 را راكالم عارة عن ميمو نرالكنإ بد دككعبكو ا ١

 ! يفلان وو امله كةزج/ مس ىئربب ال تل ىدإ و منإ هاي 0 0 اوح/ لاه ١ ل ىقع للطرب سوح لا ملك ار ! رئئيسر نا زاعاشكع 0 رو( بلد اله ماو ا ١ بياع يرسم: لب لس نالكغإ) تيعدو "سكنسناب ب, عزلقمء ا هنو ءىعوور لاحاهن اع | عر سوو اربوو راع دعت الا مدي انو تلم
 ا 1 ات هزيلطر ىف رطرز و يرمون و ودلما نس مخ د 2
 ١ ْ 1 20 :اومسي »يلع اعتمر التقلب اطيسابدنب 0 نين ويف وتل سمول || يامتلق ' 00 هللا ليقر ةةررع طيح زيلاخ كر عاع نوت مناور ن اواهانكلم ١١ ا

 0 5 نآو بخ ساةلؤنحوا | مولتف ردع د 7 دم رمل 7 لاسر ار اك اور حرار تحبي كلبي عراعم اوربا و واس هلع دواي س هلو[ |(ددشت

 0 يلا



 ْ نورت سالاور طعنا نيم/ مح ايريعررتج) ن لفه نإ ياس 6, نولطبب ؟«ولير/ نكي
 ْ عران) "ورم دنس تم قلبي كر تحإوو ىجولا ف ل

 ريزعب يداوم افلاو ب>) حجار ومهت يور طجردب/ عيسصيص وأ صقل يبا وتم
 ناو زر هند ريكا ورصد وري فشل + دم بار ووساا لن يماوفع ثعيلاماروهرع اشم ىو 1 ب للد]سيلء| مالا نعروزصل + نيلا ولن عن نكالور اصر ر] ىحتدل
 2 ١ نكاو/ى عانوا عانإ د! لوسرإب قنكم ع[ [لافومأ ره ءنركن يو كيف | ورا صياطالا ليعرض يخود) يلع ىدبل عيت علا كه عقيب تارعزر زود ىبتو
 ليعبر وشلل لش ترعيولو صر ءراارمسعي يذ ع بلت تسال رخو مين ظ بلقولر هرعزنلا ءلزعلاب كرلتسيير رج داوعتال يدي دئتب هكا ل

 - ئح ربأتو ييص ماثنل ناب رعت (ي ننس ملاك يبرر ديوب ناو نوععلا
 مإلب/ نإ ث يح نيوز ةفيزح ميل لوضوريإز ع ىدائؤلوإ لاوضل/ح رد مقتسم
 ةيزلم /نمركو كس نم ياتو يلا يتك+ اوى .دسكلاو نجر مودا طسسم جبارشم"
 ب ةغلابم مدكال[و ر رولا خ زو ارعولأ ع همالقم مهر بلضفا سمار باظنا بي
 راوننعلرب كو دن/ةدلو اولا زر دعلاب لودل/ ف ظع وار كيرمتلاررمختتا
 :لز م هلرب فيي ميرعوتلل نايل نجل نساويرفنام لح + فهر رت ' نا بكف
 3 إب زخم لاخر ع 6 اه لس قلعت منرزعل بج تن رو
 عوز ويجب زن لل زإ هانا هيرب لف عيم] حجر ىقكناو ميصلإ ىلار
 0 تيكللررص «بلزينيرلا ذر رضنلا رع حسين دع صئالاو متناول
 | ومب 01و اودع اذسإ هزلابيؤكيع بداري ارو نوفا ان /و كَ هلم غدسيو
 ا( لوك يا ,دافو يام. لن لكن ييراناونغنف ]يع رت كرس ضال عنخ يأ نيلصلا
 عر تفي زيك: عمي جن ركوب, يك بارت هب فلسال نع اراب بلم تيب | راب ذأ بول ديتنلإ ري هكندلدغيسو تباساذ/ ير جاب هرياع ن عيفتار لوتعلاب 8 | نو ىيعاطللوياهييزينباس 6نرت  دملاكللاو دواس. ؟ (وعس بنما
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 / >ان ؟ن لوح 5/3 ميرتس لويز

 00001 رج ةهبزتبر مما رعب ت لوس علم رسل تعب نمو مهعيرنبنإو هيبزإ ىلا وع ةيوجج ةجيتدل بز دثعب م فوسنرلا .نناره رسم لفهم تردي كلل نان ينو ة فردا مروا ءاقالكباو
 رس ءوراخإ ما :/ا//علنل) ب ملا ى حوب نمو مل لاضيوجلا» ىحولاب كلل) مين ١ نلوسيرلإليمر ل الأمل ن لوسي | ني ينل ميل عالم النك ة يدز ل عضنم لور لو[ هاج ردع :ثررثو يلم تلو ايصنن د سراي ليم اي نورس ةعيزو لإ ةبامل اقع :اييب ادؤع لبس ,علسد) م يلع م نإ مل ليو لوسيرلا م م اويلاورمب هس هلع [يلع إو كى تسلا ين كنز نزو يسجن هيلع ىو سرس 2:
 . مهؤيلر هيلع تيزإ دموع ندعأ عم صك يرو كلزتب ةفقسسما لوز مس تلح ليوم لعب اهيرلجم بان لوح 1 ماذإم] ب ءؤ تس الإ ىكإ :ةيعازلا . طنا تنيئدنزإ هاي زغ جرم اف دار الإو ميا نيك لع متكتعب هب صنم ملكي نافذ يل امك سي قر عبس جيلا .دلوغتس ولغات ليما 7 0 اتانرلالاغشرم 0 مين هب: هتك ِزإ ءاونيدد

 ء- وس اتح نورس هب عوبب جل هتساهتم ناو للا يضإغل كلن لدغ 0 ىاومصمناسل ى نبع قح نول هيلا هوس رحال ::نل اثي ونمو ورراهبادرؤيزخ ايار وس يلع يوما
 70 سادس ,و لوز, نإ نع نؤيالا دع تدنيإ نبي كلت © ةاو رقتحا سرت دوورروهر لا تنس ل الر تغدو رسام يلع ليرجبشيزرعالا شالو ةيرمرعسلل ؟ويبوب تضر ذب /لوهسل

 - جبر يجوعلرتربالاو دكني اهبدنال هناي هل[ ندططيا نما» مهر . يسم ءلوتب حيربالو ةلززاصيوتولامقب هاما هرونر(ريلعة لا“ يننا ار نم هنإ نعيد بهار في ثيف م تومابم ار 1 بعين نأ ابيع نطبسِإلا رياونتززو متتلاو «لمرؤسرتلا هدا” لأ ل م



 هلت )هيكل ةلعمرفنتا رليطرمبأ لعجرسلا :نوميولا وكت هيبالااع
 د عراف هنزل ةفنن لتدإو حلا يعمد رديف نع لذي ةومشم
 ديو دفا وعرب فوبلا نجم تلال درو يك ميا ولت ييسانلاو وبنو
 بيرلا عيلو نييردا لوسيا نعو/قف ا عربعب ىرزتنب ل اهلا يربلع ظفر
 ىم ةلئش يلا ببكيو مهاونعنم لئلا أو هن نآ و ويلل نإ دير تن قسما من[ عل) اونو
 ريبقئأ: نول نب سمنالا تحسم ع من وعمي ثري ويري ول ديلا نمر ةلضنإ فغو هطذلال/
 بلاد اهلميلان و ةينسفاو هإيفنال عي مرولعرل تريبل وإن / لابن أؤ مم
 9/0[ دلو ييعؤك/ومرم كطيو رز يو هريتس هكاصو/لكش/ هياوس/

 اه ملايام ولوج منن # يا لول ايرر(اعمصولاور/نارغل/نمعسس تر ع اوووبك
 مطر ةريج ةتفبويقلذراوقللوإ ةايعلا ةعارسن م زدت ىنح هضرتو [ بنكي
 ءبي نِلضاعنزاودزوا نال يمرر, وبكر نوكشفي يح عوير يزعم وباع
 2و روي هصو حتنع 6ت/هاولّسا ذم 2[ بملئ اهلا نور وع اكن

 دل هندلو/ ا كلو / هنت مد يمعد زا نيو يهل ليج دلي لو اساسا
 معموو هو عغ ءءاسلابدإ/ا نإ[ اع :ةيإزإامو سوار يب يي تل لاظ

 هبلع كد غلا :لث/ دعب يب يرن / »دل يدرس لل / ليوسرللا ع ريح عطوم
 رلييحشاجبواكلرو عنسوم ةيزقلاو تاز اهلاصج لع وتس لزج ةيدعإل
 راب ناب: اواو ارركةزار رول تب + تراكل/اولمو ار خسسأ'ييزلاو ملونجن
 اب ننسرفإ ةيرثز نو عع سيئ لوالإ هر *ى اف نح بالمل/ىزخ اوس لزع/
 ؟ززعم/ل ا كلازل و م)اعإ نع بسم برو اكرل ءاغعئروهاغن ملا نم لعن تايب

 تزيل ديول اولا ارا نول ليس + اربام تال 0
 هب ' ٠ له حانون نيو لجأ لقت زب ىوسانإو بيعنو ةبفأ انسح افزر رمل

 | بكه اج نخووتعأ سميا ع اضم ٠١ اهل ناولتن نزال دوه ا



 و 0 رع به 1 ل .-ء َ ءء أ, 2 ل 0 ' 7
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 0 ل رن ور ودوم طاب يملعلر هز نو مزز كيرف ل ْ .:وإ و مرض ولطل» .رذربلو]دج وعي وريونافوضنإر اجمل ناو كريات ن|انلامج اؤرمهاح

 جونا مو منازل جارلإ هسه ؟ نانز/ى خا وه معقل نور | علو كرما لامن
 0007 يأ رو اناطالس تاون دنس ملم. نيال عين هلؤوتينا بر لعدن كثر عر كوري لماوأ مذ أ ةزح؟,ىزعللا ابوه نور مبا لا نول لمي نبل ارو وسلا مص اخ .ناكوبارر.اعوباو عيبانوزتك امر اهلا وار زا زعإ داذ نركنمال/ هر عصي دلو ةيهولال| رثاوا
 0رلي] ةغيصرع ب لرصاقأ هنا درحنلاو غيم تنجب نرتلا 1 و بفوعلااوج بمول إلياس بلع 7 4
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 ا تا 1 5 هبل نإ ندزو عب هناي سم لعب ا لك امعش زو يلع لصب كبك

 و

 2 0 يرنل تقالالع 0 مانو سف دباب ال 3 7 0 0 دم شيما رحل 0
 2 0 يور يال و سيو وجا بم ل]ت عب 0ع لون الزاع عمب

 1 (ن ملوعب هند[. 1ل/ قر دزتسص الإ أ ةبعارش ءءء وع وزلخ ئ
 6-0 ل يسجل اس [ميدانإم اسسل ةبوامهم هز ]يف نإ ' * ب نلف ة ينازل عمن
 مالاق كم ' 0000 6] ]و رع لوف فبامس'لبهل 78 ممله تيت اس اك ميسان در م جو ذم يعل وبكل

 مطر ان رام ل نمونبكنر مزح تاقنالا نس يبلع يان نر 0 ةنكزسإ قاتلا /و /هلنع لوو لاهج ايست سنرد نوجا لوز ضيا يو 201 ريا 0-5 ند 4 ةييرا رباك دش العم تيم 2 7 0001 َ/ 0 00 1+ هاذا ا يدار ورراغي اء اوسإ مع ع مدر عماشأل | سرمأ ظ ركب ابحا 07
 ْ :وضِرَ زاره نيرا 10 له. مه وسلا ى جدر

 ْ ردك" ' ثيلوهغإ نر ول ا جنا ا ظ و رجوتاهاة ير لإ تاو مهلطا د دعزبو معرس مروع 4 0 نزلا 2 بووميلا لشن ةمنوكك[ةلوو هذ طمووللا ٠ ا 0 ملبر :لسيلل يل اهلل لامم| ؛ ءزوياغإ زهور ع 0000000 'ىيلسيلارئاف ةع از ركنا و6 وشا (بل جعئناغإ باه ميعإ:: قإ
 ا ءورطل 2 رعيحاقمبو .:لئكإبلا لد اهم زم رلقن اع [سنإ ل فخ 0 ناوووسو ماو يتسع
 2 ةججأ

 ايمو لو ]نال "تسب 0 ح
 1 1 نمار ءارلابتو الر فك تسول ني صب كما مي

 ىبعر

 ريالا ل
 ٠ در[ ول نوح ديميت والو فلا ]1 وون رزمة ئ رويل . نوددل) نإ فن م]ةرلارم | نم نومأتك ميكر (مف تزبالإو :اياررن] ء لصف اق
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 - محتل

 ةربعبر .ارس لع تامولعن) لكي قلق لإ ةناذ يضم رلع نال ي بسب هلل اع لب ممم ا وا .ةرمضإ حودلا لئاْسإو ب ئه الان ك/ 5 نإ رلدنفكجحيو رب[ لع عم «رجرم] دل الع
 29// : 00 ا روم تع ملل خخإم م/عيللمو مد اب عزاوج ىلع لقن ةرع انزقدس هبل لم دعلل نو تم

 1 دع ءازعل] حير رص رعب :لرلرلا ككاو ثاسب نزهلانم الس ميلعراتتا 3 او ررنعءازمز ح يري صمت 3
 اك كرر كردلزولل ربك لا حو + ىرحن ةيمرال/ دلك الإو ةنع اق لفعل اع
 زيا ع مو هلا راعشس اللو لإ بائس ازهوارطن اهرزخ/ ليض د دل ميكرو ىملل
 لإ يم نلت زناب هدككس و رموطال ءنورهؤلمو ير عومازل
 ديرك كر فسر بلابل عفلع ن7 مدس اياد 0 نول موو وشب
 زويهوووطمزلاف لباس لوج ءن رنه ءررنلا لع دتام بستم نقل

 از ير فاو قرصتخال/ر ع بعنل 4 جرو واوولزل/ مس اهررعو عجرس ةنتلل . مىايهع نزحوا
 زال اه انعم

 // ىو نسبا ع لس ديا لشمدلا

 هي رطل بذل نل نوال عموزع لرصونل) نإ غم اناوكلجعبم 0 و..ايلاب وبرد لنه لاويصر ديلا نود تنوعت ىلإ هربت ود واطإو دل و لعمر غنم اه طسالا زل ةفإر ةعضوليفصسمال اح لني لش قس تيري رالار جمل سيبو هن دلاحو) رح يي ال ماس ل وير 2
 : رن لش 00 0 ا ةهل اهيل 60: جالاقأ ع نجوم عررخللا ماو ” لل املا وكيجاولو 135 و لن منال عرْب] ني ام خلا

 "ثا و ودل ءطجاب دونوملك كرري لعررعادل] را ءايرسغلا ةباعهرج نر
 هر درو دي هنإدغ/ قش اعروشن ال تابذبا د يبو لالا أوه ليان اهرسأت
 يح )وشنو وسعت نع مب دوج ل ذهل[ ل فال زرولغيوعر رونقا ل بول اوقنمج و9

 5: ٠ ظ

١ 



 ىو ألا
 : يخل /

 و لسعلار نازييزلاو هيلاب ننزوطك اون اكيإيو [ورنع نم هعكقق ام /ه ةافنسو
 رباع باقيإو باقل بعمل از وكر/ نم (ريزإ | لغرنت «لوبال/ يلع نوم لغب

 اة هن ليك ْقلاو يقلل نم خت ع لسد بتي «ززو/ «ةربعمو دصلا منعم
 . 0 معمر ع نحر َتيَوَح و ادولس ا مز و زتببل هلك هنأ زر زو ملا بلسم

| 
 ا
 ا

 ا

| 

 ١١ بل اهوا هسا وسو اون تميز وبؤح. نيو ام برفح هبل) (وروغزم تأدرزب
 ١ ب لطم او _ لقبا رعاه لب ثادق ىلخ ىلع (يوضل دل نأ ة بس لنه دنع اسال خوراوهام

 00 ع يرسل لذ نم ءروفوم هلفلزع ةرجاع هزوعرب نإ يتملا زو
 ا قف] ل سوو عيب سان نيو ىحولاب .ليينوإ//نييومنبب وفسر السن
 8 ؟لهه اي هنيئا ئهنو ةيصوطلا/ يئن رح .ررولل هتدكويزع لن ديمبلا خلييو
 ١ مئاويسم يلا ةةلبع عب ارتفالار مب اجاب سوت لامير ه/ر همم ا هايم هلذ/ ب
 و رش يفت ثا دوحولا نم «اقعنل تاعررلا ىرتنر كلا /يعاوهو كاعتو
 ف كلا ةوغو هدا ثلبر هقيدطملاووعيل: مل انفال يربشن ايمزوشل اهييزتن
 (بزيوهقناوجإا يبل ايو يزن بلس هب بزر زعم عتب عيب ب
 ٠ .قعيباه ل سسبالتازلاب 6ئلارت ررومو// ع جرير و زوم( ع جس كار

 ١ مهربازئدص اورج ار ستر لونساج: نول موجب .امكصدلات
 ؟يراوتمإ اهبل 6, ةعشل/ ع رعواوطو م ددصب//لو/ بتر لوعب ان دله رمال ©
 1 اورغو ضخ اولدجاو + )ستاير اسم اوزبصاز ار هج لاو تو رللاوهوخاوا
 رشوش وباوشرصوم ن6 نير 5 تس بيعت نس السان ع !رفنر ةلل(زه وكعب | نو كج لع علك اال ١ مروكمز علجرالا دلصو تاعاهر/لعارنكو رزتو نوتات اينو روج رم اد

 1 وزر امراه زبدلب هصربمش( تززبسأأ وس تليزو دسار فره,
 0 و نوملاكذ كالو يجز إ/ل قال حالم ير دءارص/ هل جا نيوددل ك/ هكا 1
 . هامل انور نزع دوم ةوزغ نم حجر منإ, هدمت دق يلع نعد هس



 ا 5

 مف

 ” ”عوصرلا 100--
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 اي - راع

 يلم راب 2 1 3

 0 :وكرالا توعا إ عررص

 ا 0 ةالصإ لع ملول يشن كح رورمالم بن لاجنأ + ةعئزإ و 2 عوارزعالو مكر/ع نم لدن كاؤراشنإ يعرب ليزا رستم هيو رزد ب جرح نم يعل + ليطع لعد ريو ملون ةو عمل يعارلا و هاب علا إس هو دن تناودتروطلخل بج ارع رلبيإن يودهإ بو)لوعبي هنإ تح 2 ناب عذت متلو عانت ار إلا ءاميف) بيزحإو ماع ىحوه كلوفتكة غلابم هربا عطور .ككو وللا افخ يرو لجشأ نير 1 دلمضا كؤمالا
 قاف ما (صصخر نابابحزو بن 5 لكى م ريغ لعج نؤذل/ذ نكيَيو عوختسل لم منم
 هيد سؤ: نأ ولضم ا زبن ول زمام نروح ملعل د لعبت ررعؤل ع به يتسع نإ هله د 1ع نوفح !ب تاير ثور راو مقوعح + تروي مىينمو ةيزنم م
 للعديزإ لوس 0 رززو ماطتخ الى لعور يب/ى عو) ليز لسة هس
 ازرع 4 ا 0 مبرتلل بيزااعرت دوجور "زرار لك بسن رتالل فو لل <ررز روز اييريلعملا

 3 ري رايز هس ا تيم نابي اه. موو عرفنا 7 رم 27 1 دال 000 منازل لبس ونمسا 4 6/ر دلو للمس
 ارم تاويل ديوب هكا كرس انرروربا بعل ميرلربا؟ . نعيلساوم عب رود ع يارالوضرإل را 7 .ةاعالإ ريل ال وم) عرب + باونتودلاب ري زو 0 : فتانرقلا ءاونرب مدا | وبؤقم ركاز ةهصل/ رسب 1 0 0 7 0 00 اينو كارم دانعا ١ ع ل منال لعل يتبل

 1 ئبب عروق «مدل2 ةس2*

 7 ليزر هيرب سو 0 0 هر ةموقتلا تكلل نازل
4 



 ةيم] شع ايو بيب لررنع ب« يذاع عش و ةب امومرو ام وسم كرو اكرووبس

 نإ دهك نورا تفوت روي اوأ ع اوزابوخ دوش ليا ر طع تلل ا موريسبل يب ”ركلررتم
 يعفو نر يوان اكل لاا نم هيون ةلؤلو كارلا علذ داخ/,نلشوع لسوء يقتال

 هوزحو لارل] اج ّيضل] دلك لهلابرجج ارضع عمان نع نرروارنذر رن شب 5ب تررضرمل الضو سال ذ
 رق وارلا نع ذلام تح 0-2 ومو سفنتإو امد ارمو] ثغ/مل/لك/ولعإ 1/قاعاوماع/ ردو

 هرمرزاممل نودلز تميزا نم نوعي خ وعش اخ الص عرف زن /لوسمل هلإلعمبل
 ىركلزنابف لسا /وصب ادع/ر قاب نإ 0 رح لسيرتراصنا

 رار معراوج تفسنل ازه بغي شخ و للافع, نيكل فيجي الدر |يررناو جسم وك كتب
 نس خلباوفو هداف اوجه نيبال نرطوم لعمو لوو نميز عيدام نعرف نهيق
 قم ويقوم ةونس ل هع »و نم نوسيلو د شمل

ْ 

 ا |زتف رليمراريست) 4 مرعب قمل ؤيل ويلا د فمر دب م نر يلعة لولا
 | *## را ظ لو ديرما كيلا لا + اعلق لال .ةلهز ءعوتنل ب وعصو ٌْ كراس ريوو نرذعال ورك يه زيزو لوف ةازكو مضر ضرب اع وز نإ ملص نع

 )| ىو ىنعما_ دزرببوزمدزوهعللوم ةقناوكرارمباتنعل 0 يزنز ياسو تايوخلا نع بزعل
 0 - 202 هع رو هوفر عن وف لا" قو لع لما نورا

 ل 54 الع ملؤم دب 1 او راك اهوفتخإ إل حرار مو نسواع كهح ] ءاوعتيزيقو أهل وعلا كارم .دقاعوما رسال مت اعوذ طا نشا .يوام روز هلع كر نيل زب ايو كو دح مقو
 1 ىو ب فضه ىوبديلا هلا تاو ال هراعجب ظ1]0001آز]

 ةاكزا ادل/ نو 21 او ني ةنرعد ا ذ دواو ميز اهباخ لم ١ 5 /
 0 7 ماو ول اهواز 9 يس هلإ / ملوي يلع ليوا الل نسير“ عز ناو سجنافارهدلنا يع

 1 نإ واق ثكارذو هحوضاو كرم ن ياخ زك ولان نجت
 | حادعتسو
 مسلك ى دسم
 ظ 00 رو اناس

 ْ اياميب عباس ملعب 1

 1 مي مرسال يلع ونوبالورمبو عشا ينو "١و ناررعلا نول اقتل داعزل هةر



 يوبضاوب : شياب عزو قع نزلا رزصم لصرإإ + نزو] سابلالا مرا اال 2000 .ءاو 0 : «رار ال
 رجعه كلازدوركسلإو درجت ن ةدصراو ل يلهم اةكبلو تارا دك ودرس 0 متاولطا
 بيو بزع :ةياخ اربع دهلا ورشا داوداو/ يومك ال كك 13 نسبلو لما 06 2 رج ىلع |
 هنو رح -تاعصر 6: ووعمإبلا كرو ا شلوزتعت ةرصر/ ساب ونهشر ماقول اس سك

 ءنياروش لوكتو نوترربل نابي ودود ةوتماغزبل مهر وو قاوم نم لفحالا ب
 نع ْزم ناكئلوراعالا سووا رزرغؤتسل رع سم ى مو لوكان زم اهنغ ندش ع 00
 000 ارت . يوت عساسأ
 ظ ..[ويم نبك مروكي نم كلر الهر لح نم لا سن نس نا سنو نقل رع ايباعلا نا 5 بقوا جر ان يزال ازوزدخ ةير رغبه هول عل ا ل
 00 روكا نوكيت هلودسوعمج عال هل السيو عمو هايتي هلالسال 1 0 عملوا نانسسمل] | ةلا ا ا ا را ور راو مال نورا رو وبلل) هيض حر سوري سقما

 اور نري ل منو لع جن ءاناعج زي مدون ةلراس)) ومش قلخ مشدل ىدإ:ننفاب ملا ليقشلاك 15 رد ١ دع لوج ف ريرلس تاوعلخ مناص مستفاور 000 اعانصا/وماجإ
 ولمتموا// ل_راتلع لإ كؤتو يش: :لوسإل اهاعج تو[ ما ئلخر دبش لقا درس نىك:
 مل السنع وو ينسف ة يصدح وعر واجن ديصحعتسم يرو ءابامالولمن لورا وتتم مسرب
 نع .[رتفلعاف اة هشنإا كحا ننيةفلع بو ظنلا او لخ افلا مع عامة ولام كا -ىص وف ميرنا + |
 اول اب روم الم ناب ايام ةفزحنز نزل كة يمزامانربصو ةغات ندع اقل لاا كلا ب
 كرهت يفاوعلاسدخاوهين/ يرام هلع انتر اميوإ ة فضلا تبى جما لتلا ضر وحل

 | تعا ليحوببا وهو باررماع جا |زيو ب قصلاو تيما كي رهنق لو قار تدل ظ : . ميل ١ ل ا ع 5 212 0 فسال
 "يضع وجوبا ءانلخ اناس ولا رامدرح) د مول ةزمو عما ذع سدا ساب انك
 رجحاو فراغا ريعلثربالذو عوبجلاو | يم ىتنووسلاوا ع زؤاوانرمإا رص
 00 زيا" ولح ملل جول 0 فلجا ناهد يز] رع كذ > رموز كوب بع م او عةسح و سا هب

 مسسملا بما جاره رشا فلل ىمحر/ر زيكو منرفمن 101 ١
 ما هلو تزور 0 را هل ريا نري الو مبؤ ع رطرتلالا ل | ةدننول رم دخلا ذالؤلوننزج ال < ف) نواصل نوتتجمل هنا ور ودك عريو عل اك هلال

 ردد ْ ||

 1 ضر ظ ظ 0#
 1 ره ١ ظ



 د اة اء ديح- 9

 بج إي وع

 تزيح ناو يس اخ نوسعبت ةكينلا ربهم وزيرفو ل عاملا قود كيم

 و لعزل ةفراكم فج نوم هضعب يراوك التو مسوس ىبإ/ سلع ع ارؤل خرغلو
 ىلإ نمانثلرو اهربم وبي بكوكاوا ةليطيإ نيف ندوإ ة يرو جول دوج كدر
 نصوضبل لباقرم] بلوم رنملساغ كر زئاع بورا سروصتبر يول 1/3 نع
 مضت يسح لرقم ك/ر وف امسي ةلببتح اهرسيرؤنو لالغخ هلاز لإ و رعإ

 رار فلير معن يطب رقت وغن لم ليف ساب رو تيما تفلعزر قيل
 ميلر ادب اه 4وعانإو ضرر غيم ل: ثنو ركدبج «اّس عير عال م زرع [هرارذي

 لماع جراافانإ كنور داؤل هيف[ بشير زعتبف تبخير عتتو وق ز/واداصها لاب

 لفل وففح خاب لهح كلا زلومب هاهبدلا  :زئلارسورفوك نك .ايا ءاه ةركتنوو
 1 ؟ امو ليف نم تلج هلا ر اناس مزعم 4 لب ءعروع راها ليال

 نوع نإ نقن وللا يور زو اهامتانقاطيو در كري مك ريك كب وللا+
 مرار لبخ“ را كوكا ز وجو هتنيد تس هدي نويعراوخ نستلم وطير
ول رصققلاو بيار زهلار بنصشلاو ؟ةللورلا ' ر/نم عاوشر/ ين علو تلمع

 مج

 دناشنااممزو ارب ا///اع جعرإب بوو دن انه بشع دو منو كاع مو دك ريعو

 هل لافرت ريكسلوبلبؤو ةليأ 4 زري يبوس بح ءانيسروصرم ع ين بلك

 ينم كازاوي بينو: ةمخس عيسي وكلا ولم الزل سيتيعروص
 ةلرلا] ةمفبلا كروان هع كينؤييراوا ميدو بغل مم دونمو سيئا رمان ع

 نايلدكل الغيب علموا وقاوهر ناار يمراوصو ريانا م سرت هيو عسل

 . مهرو ؟وغعر 2 يوززاو نميوكلا | وعاشت ملغ ثيناكا بلا دههيد/ ةراجسلا

 : ملت مك

 ١ طمسمعلو / ههرلإبت تو فيو ركل زم رز يبل ة/لونعودل.|جتءلعق وا نوسببَكَز لاعب

 لوم ياك بنا ةيرعم ةل اي دول نإ زو عر هه ابلة نهرل استلم تشد
 فكنومب تن نمرءروهو نيل باور! ؟وحجدو روب او زيبكت اا فد يصد

 * "ملفات لا: حرمالبقم عفن عييرنم تاواخأ ةوذ بلم «لبقل 4
 ري ظ

 ل 0 ار
 0 "حف ) ا 0 0 3 نذل 5

 5 رو اا ا : 5 5 1 3 1 : 0 07



 نمرل انو لود لوف دوجعلل لنا ع ب متزو هورت يخل نوتيز تجنن رف دعوا ا ز قةلاؤم ردوا
 راج ههرلا ىوضعب سلكالل ب27 و ناهّرلاد نينو ضرلل2 فو ةهررلاب حذو :
 ١

 ١ ةنيورك اصر يور تبدل هيب سهب ع[ قليب غصرام| ار نوو هس تيتمت ظ ظ مب نمر انود وكنب عماجإ . نيلاب تن ءاواا) لع ىنبإ جميح بع ميل عااخ
 59 ناو حبان ازمو .رشادلو/وجيصبنلل ن دن نوي يللا ني ١ ىلع تمور ةإبلال/ نم تارا ' رودي با يعم وز سنو لا نور تغني لن را ةيلكورو دو أ
 "-  يواوضاو روم زيك باس كيكو نون عب ابيست فعن نوورووةيوساررماع '
 ظ يللي نس: وب عينا مركيلعو نابع نو وزين نودلان ارو اهروعشتو ١

 ناب كأيرل بسلا رن 0 سلو ىلا ى ص تنال بلا للمزيد عيصلا رعر,
 ينل 0 / قوز نزح تق ديد « نوفل بلل بلس عوه/ر رشي ا

 اسرار نون .و نهود وح نتلوعبو الوسم 7 مع
 ىزحاز انوياعزم عسا نزعت ايبا هوس عطل و ا. لإ لل ووجع قس“ عا م
 اعوباب هب اصلا فو: ولان نال يلقن بربس ازين رع لاشيلدس كار يمسي لك ا
 1 زم موكل نو 0 2 انا مت #6 رم م 77 > ابعد دابا وينجد كلبي دقن ليف ريقمر/وتنتابنا كلل سيمر عسر ا
 وفهقو ربا

 ظ

 ظ رماد أ لس ل عاح 0 ةيالسرةليلم نال ميال صرت ا الي نإ. انور يووسو (يسفال ا ا
 ارز زاذو ةءوضقا روني لون ملا ةدابعاعشمال مج نوايا 0
 يا نمو يب ملل وتحاول زلت ال: م 70 لير وسفك ادع بلهيدلا وهذ أو ارم زجج اون يشنر هدا 2و نم ا

 )0 رابز زعل هبرلبكاإرا لحاذرب عمل ”بكازيلعت# «هزمازابج رول“ 34 ا || ربتل# أ تب اهب ليل حبب انجاب بص 5



 - 78 5 باسم اهل فنون ني د ىلا سعر ب امن ان اذ ؛ةةنلن 11١ انتا سا ريا سس سس سل

 7 : م

00 
 رج هنم هذ ع اهم كعم نمو ذزإ بكر ودنا نم:للار اها وز حونسلولافبتر/ رورو :

 1 لش نم "زر ةءليبو «ردكب )يقلب اب لخادلا نيم ىنع :جكار يدم البو قود ندر

 ١ لاف بخ كابير ديب كلم: لافي هب لخداب هب ةلساع دوه بكة زي حوربوو
 ا  فيجودزميررحاو نانا رن نإ لكنم ش) سحور لكن مؤسس دسووعن
 ١ رزة ييلو رو لق هات يئن او يجوز عؤن لك ع/ر رولا ككزم صيغ وو

 0 .مج انا بظل هلالع لإ ن لونيفاع بس نم كونا ميد جو بس نيد عم نس]
 ظ تئبس بزل] ن/كلع:لود عزجعان نك ثج ,ىيلاب .مج اراض فرسان ول ىلعب
 ميلك ةزرو النون دماغ ابار عرلاب اوهوزلا طخ ينيسعلان
 : ىلع عرج اب رارمو بياميب حوت انو مل <ىزسال م ناش انهي نمو جلعنإأو كري الار

 . ايقؤلاهلرغالفع لف[ وع 39 نمو كل تبوتسلا ديو لوضب يكف سرمن ةاهن
 ظ ١ قلزإ هك لن و ريحلل ومار اواراتكوززإ وشل لد عمكتم مونت يقل وتو تن
 '| ١ ةزيسوب) امو ىعبالإتتيج زري كرم اةغارجل بص تبان لرش لإ وأ ة يعمي
 ٠ ظ ' ىصرأ ذك سا جيتغلاس يدع نايل ءلعرل قلق لن بم نفل ج ثول[ عطوسقر هنا
 عله زمتم )فيلا راها هدم سووص و وتسيبنإ هيل عل ا ورمانابكومئاوةج رجوي كرب هتنوننر ا
 ١ ئرررابو علا حني لجب هي كلذ ءامي هو نايمراصةعةخورش هيلعد +ةايوراعشل اهو" “كلن
 1 روما وكاد ٠ مونرنمريتسم لني هل 0 / نإ عدل] وررصبالأ ولو نعي وأكب لرسم ن رل: مسوعو مون ع

 . 6 انعمو ا! ةفراولاص عللاوةعوضلاوص تاو“ تلبالا لمي اند ابعيبزوتنيو ارضع .هلبنحؤم ن2
 | لانا ر هر طره مخالرب ميبانلعرام رش وادع بزل كرز دزعب نم ]سنو
 ١ سل دول رزز عحو اناوما انوع نددت نيرخاب (عن/لصيلربل للصر الإ عيشوم ول لعجاغاو

 للقات زى ىلا يل نلف ءاانلرب ول قت عش هل نس للمءدل ا ورسع/ ناوي /ضيوهو .

 . ةكليستاس ذا أس اروكتزلا موه نمالهل لاو دير ءازع نوف تنل هضااووبصإ لوسيا
 ا اس 0 20 لؤحم د لرسم له مسا ةدلوإ 1

 9 ل

 و لري مدعاة لاو فاز ويوم هنا را لب ويزن نوهت خشوع
 | ل ميد نوماس ْ

 ا ل روعلا



 بوجود هجا ار اسس

 ران فرت نوكن نا ل ميل سو زار ةلالرللعورنع كف كر
 .. , , 1. لل ءاللاو ةوزعوتاعرعبو / نر عون ال هلا ٌْ كاب

 ْ ابو ليف ين نور عويض 0 ١ يتلا دئونس وعلب عزوز انورعوتدل جرجير و عب قع تادف تل ع
 ار نر سب/ةريكاذإ م عر ايزل ائاسازاع6ت/ذح نزال اربو بنومل قمل لع رز هر : ا 70000 نرءاهح ءاننإ ربو و ىمولأ نعل :

 نافاس سم ويسةفانلا هلل وراك 0 ]
 ةياوهال) ءايحالءدنعبو لف ةتلعام سنا ىهك املس 4 رو عيضسمخإع |
 يوري وت اشم ثابت ' ا با اا
 اسبر )سم ميعزب عب رمل“ 4 520 ا
 1 تالا اا 3

 ”.ىولاررط وف نأ ادعم: لوتس ز نمر ع ا عج طل مج مكب .زمال رباع ]د صتوصارتزطرموزعلوعالا زكا 07

 ردك زو يلع دلظامةلالولر

 . رورو اواز] توست تاور جاف ؟

 وم ابر ابراز رسل

 ملوك
 ر

 سد تا او ااا... _



 لوتسياللادب اب بقت لار رعب ينرموكلم اذارعبررص,|رودو اسرناو اخ, زي

 انهن مزيعتلل هو ضوم و لقا عطرووعبلابديثء يسد نئزسل ىلإ واه
 لبا ويست ريو يشيد كول طرز تحب را توزر ب

 اكع زار لحال ١ 0 الز و : ا ١

 . 1001 و2 اتسددمو فاؤتس الل جزم نو تكالدل رعي بلان وا

 7 01 هو روفيتر مو كوارلا فج هفاروملاره عجل ةدرداررعو جاو يناوسإتت أ
 60 و عميره منازع رت زيك روع سر رازو عوج اصور نال يؤول بلور ةارشن |

 اى 1,

 . يتسم او حلا كلداس لا ةملزسللا بظا يزل رصر ةيزالج الكويزح عمو عئاوفل و[ مرو

 .. 1.07 .رلفف عم امتنر ملا يئاوهنسماللارمموهزنالاسرالا نلمس لتجعل حور دز يشب |
 409/17 .ءرزو وصب: اح يامن تداحإ حرباعسو ىرلضدلا ع اقع يوب (ئيتو ١ افداطإ/ |
 رز واو ءرسب» شارعي املا كقتايزع و ةؤدحا عمرا ثمنا عيرساومو : ك1 ١
 | روكم 97 . لاو دعو نيب ناقلسو مستنا تاب ل اب لذ إياب نور هخارسسرءانلش 2 /ليسرملالا أ

 ْ وزولا 0 اوف لوزمنالاهد [ماراصعلا ميد [ريناو تاره مب نا ب ا انسسراو+ ]1 ْ

 00007 .  الؤدبنلو يا قوام ريل ةبح بر دعن الهش إو عم ببسنضلعت ةن وو او ارز ومد
 ظ . نسر يتارتخ و وضنو ةىزتناهرصير تس إجو هيدر وعض نوبعلار عينا ٠ ميحجل] عم

 ظ ونال ةهبالتنإ نديالإ نعاو راس اطريالمو وعرب كش حرج اعوع يني نجف 2000

 أ 3 .امالإ نزح : ينوكشلا ميس وراصخ نارى ابنصمتنإا «موز نونا تاو حامل تجتاز وطي حارس
 ايإ ا 90 م وهلب ء:بووةهبنتا ءنلئز ما نرمي انمئاوحا اع

 يبو مارغالإ هزرإ م هزكا كر الا وووعنل لم ؟نكاشنت ناو ةسؤتستل سوبا

 ١" ظ رن .وبملل تاب هناب نويل يب هاري نروو/ تري دل هيو تاويل مسي نو رول وليل )

 ١ 4 ,لونتوحاولل فلق ل نصا 6 ةيلض ريتا وسو لاغب يسرك نبل اع امم 59 ظ
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 زل شر اعفا
 لإ وحال/ هلغاو .اضاللا

 | يزال ابوس

 ظ يبوعز 1 ملزما رج/ىل/ىح و بزر | ان لف ناعت مدوجر اش مار روع م ملا

 و وؤرواعلا هور ترن رع 4 هل ممر نوع كس 0 / :. 0 1 ل هي أ زر ةاروسل) نول م وصون "كلم هش

 وس
 رهر مال نمو |. ثيل)؛ب اعبالا مطاو (جاؤ/ الإ نعم نم ليورو ترام حف اعلجيرام هك وب .طمو ينعي تيل ال بارو عسسل بريكلس نام عوِرْز راع لرب يور هانم ضر|تيؤتسراو ءاةر كورلا طر وتر اها ةعال

 : حابإخ زو ةم ذك ملكي :نزإ حارس يبق نآلع اممتتو د عوكل بن نيلي ايلو/ال حد سبع منغ لخلمب نان + 07 1ة/وعلب يلع :يزز ارتست يدل اكحاو معبد كلا اومفو حرم/رعال لين لإ عيت ءاظخيو
 ,لاردإ يفر هز ام كوامن+ للاب ايزتخبل زوز ىإ يي وجا ننع همر يببعل دنا وكر ٠تاريبكلا جورب "هين اسهر عاج اهتح اومن تس لينيدمل تبقا
 سنعنلا كلييإم ,اوعزإو باها ى يال م +اطلاو ديب ممللي دعب ال زو لردعاب

 اكو



 اب نع ات غر عر >ودفل] منوم ان اضارلم او لفعل كمبو
 برشعم مإ لير نم نا ويعارو/ نوهت اعمي لوو ملاو (زه نالو أ 26 ىزومىلع

 عرحاو ا «ليتسال/ علب نهوككو فييذلابماعؤ ارو ل 'نولهتم اع

 -_ | ايعلا بريح وسلا و اني دل ع وتم زدرابمإإلا .ديرمر ةما# تعا مو/ حيزتفل لوماو افلا ءْوصء/ يه رخل كلم
 : . ةيلثق انابد/«ولعبجو مدرس *م/ امهلطفمتو يدا ءئيزايراطملا

 5 50 | ةمازا يلع ءال 0 لي 1

 مناع أي يب ةاؤلإ اير ةفوبل هس مر وسر مص اههكزإ و ماو تر اير ] 2

 مر / لعج نعم نه من دعو عقل (رثلرعوبو .|وأرو/ فمع رس لاح هو كر

 06 «رفو تكل هد اعورمإ تلادو/ ام 0 نوط هناك رز ضاتتكل بد

 در راع" .-- نويت نوتحرت ]لاق م ملاك بس خلا نم لكلْسرب لسور بيرل ىبوت

 به 7 0 ا وص عر رز ىف ىضارعمن/ زفتعم

 سب مورغان ن وبسيا اويوتزل اركي 1 + زو ب نوبعدبوأ بي

 0 / مي او هيلع همز ذياعما أرح عيبزوله ةلبج-بو لامزسملادزم مله ميغ اع/

 0 بوز عج اواو تام ملأ ج رامش عني مارح 5ز/ د نري ق >اهعإ ميلعدفلا

 نيل اا زم ريا 0
 لولد عي روجر ضر اعوطرب درو ةيوسا جارر تس هزرهللا لاذ نلعب يول ةنباررعش الرهأ ةنقو م بناكلب

 مبازهص هؤح نمر“ 0 : 4 0 0 ',
 ونرش ل ا 7 مم 'راش له ضزلاو , دورزح ى

 تاءاا زم اردعمام نولعهب ءااونإ لم وشب زوو -تتافرقلا ن 00 و
 هباوؤخ اكعد ممول اع خب كرمنم لذ 0 ةلجر مولا



 ميدو لع مدلل إد لوسر مب اوس نبي

 . بل ركو /ذللا ليك ر دما هاب

 نعي فمع يذم نوكيي ايون ؟] ون مدنإ عيااناد 0اقن,زومكال 2 لرمالإ إم نع ةتوولإ ةنونولا تنفأ لجو نعراسيو/ ور ا او مو نوعيتايلو/م يعني ادايروهو هل مهحرم نإ نمبر مهل يحرم نال ةرعجر عر الوغأ
 موسما واررب قغلطلبي املا يفش مينو نر نجر[ | ىنح'ولاغف نو داتعم . نر لع هيأت هزيل ن ميل وام غسول هن اوهصودل زر لههم 20/3 نود نم نس“ لاكاولر ةقعفا بانك نمرر/ ازه هب بمر غيل زق ت ه/ ياعليم 2 "كلل يلف ولقب اخ ز عقل «زع تت ليا ريصو عنا فن رج زو فرقنا نحل و شب لاعالا ةهييك] عوللا لري وكانو تو مالا ظ .ليبشو يل درإ ميبصر امم ضد ولا وف ايررن وسو 0/ اضمن 0 4و | ن1 او كاهن لردك دز ما لك تح يال/لبث راجل از ةنور ل بوشر أر عال ف عسانا نوع سيور عبسلا نولعات قرلج ال 500

 لع هلوجإر يف ىلع تاو روسي يل/لافع :
 |( ٠ 2 فانت ةنوعبو عن ميواالو الس نرعنهال ة/ عجن الن ومو رع الج ىنلل ٠ ليلعت وهنا ديلتا عصااروق رمل ذو رمل امررغم مدع موضع ؟ارفأ وكب لزوم روحرعب ةارتنم هلئار هكزنإل لوب وصر "من اهمال اب غارقلل ا رجا 6و رريوو|ذإ ةفومل لضعلاو ا« .نالاو ميفل اولد وتحري عج صرت تس وتبسم
 3 يب . «ياسةع رم عون نصت نعام رتعزاززل جيش لاثزا-ةنان

 00 وا اا
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 بزل هانكوعب )1م قدبدبو ]هوك بس نسون اره 0
 ادن
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 . وعي لصمصا) يصر بيوحلاو نازي نرخ ماسداوجبوا كاتس برب ههبخرج ملمالا عمر[ كنس نلوم عب هتدل 6ريكتسي هلع يأ
 ١- خدلاب ج7 نم ووتر زهنوترماس دهر بَس اردو يئاعل ان لملم بلع اج ا

 ضل ركاب فاو هداس هبنوزنوإ نايل نس نوم نإ هايزدلار]:ةغيطني) يحباعا
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 مجمل | 31 نبوي ءلروهلاوبربلعل هخلاسلع يوت ةزيدوه) نم نيركت عيان غول ئاربديو
 ييلوللاو اايإ٠ :ب ادرج .طج وأ هلدلر رحوتضدور معز اك ايمور نم نحنا هنز او ياعسل
 لبوساكةريزس موال باخ طكاوب اير ميلا ءذع نم ندير نيرر/ بطقطلو لوبن نم
 .| 1 نححر قرطلاو ةنامالابرس اريرجيؤي/ و عاكار ملسرو هينلير ياونم لو باغعاو
 ويضر اوا ا ءاشعماو ةلشل يلع عروب ةهصوهدم دبي كاع وس مس حيا يؤ
 اوتار بو زم محنز م لع لرب ثور ى ص زخساور عوني مع انتر النام روي اهون ثيزاكلا» از ل ميوالذل 3> دلل نهر حمل هروعد عم ماع

 اواو يطعم ا عر يلع كل تنيإ نيلجازشو ملون نولديب دلو ةنح زو لوجس ل ل بةتس كف
 يع تحبلا اوما زم رش بلاجب ندل نهرو م زكر قخارع تلو تئ يت دفع مقرا
 ”لعبا 5ب ريوفزون نيماكسما ةيو) قل ترميم نكد اي عقار كرت ل
 2 0 ةةمبلا:عمارلا + نكن ابرف أوه نأ عنب الو قدمت أرالل زار عز هتنمكو ةلفل
 .. عوهدنا عئاولو/ يب الد العلا هير لم هزلالكاب بلئناررصءوص) قحإ ةتئاو لبيرازسعل .هينتر برج ددااالا ةدلإ ٠ جيتزركول قا عت لغم ع ميز ايس اونو غيرو وسل ةوسعل

 لمندلا كرير لطي كرواو ةنابدلارريإل داك بلغاو و اوه يع هلو قرف مباح نر وف .
 ا ولأ :ةيهولال) زكا ل *ورشا لزنن ابو ءاوهإ لإ عن اولو] م يع
 .هلهتناب ليلا فص انبتا ل ]زعل لصارعووكرابار كارما كسب نلعب لو

 لان يسم هز ةنج بول وعم ريترو مي ونتي دوم و نم
 عواصم ارلوثل / هماو و هنعسل د ودعلا بيار غرل نول مضر عر زللسي اداعألب/
 10 هوك نإ محو رم لكذ لاجب لخارلإ أراب عزنا و رم اباكع نع كل ةتررتسمبجب
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 ءاسنامح نبة/يالا نه بةلعلاعانا» ٠

 ءدالإ بوح ناعم نم ار ذات اودع '
 رو ويلا ؛ يكاد" ةليعمت + تل : ومالنا لاو رفبلارب دخت نيران هاو

 نري ووانزخازعلو تازتيعوما بالو بيلا بي تلت يل طودل ةنير شعب كل زعيما سمو | ين تسال عوار كرس كنب مه هدطط هيلاواوسبر وإ نووي رب).دج ليا 6 تام اب

 لا (مبواخن صقر وبلإو كي سول ىنعلا ع

 11 رل ناعذالاو

 يي ب حبلا ناوكال نر كو غن انزرشناو ام لكلا إلماشارزفإب تحدلغخ ومو عبود يع الها زال هابدزار 0قرح) ل رقناورا (ييورخن ميطكفو كسالال ل ا

 00000 يوكو ابوإ هقوقم هتبعر يعم ا و9 و كي 4 _ 3 اول 7 طصتحافل اما مل لون 3“ - '



 ا ل ازاضبإ لاذ لزعارخا كرنب ارطل شو |داعتتس)
 ىببت مب لهن مثال وكر جاد دكا ميال سك از عدا
 ا 9 / ةرطحتؤتكز| رنا سرد اتدل/و بجرعال اممب

 و ع'حوبلامج هول /ريرفنرمأ ةنامتس/ نوبت ”ةيئيلاعلا نيرا لو/ غيرتك ل
 نازل نكنأ عل/ ضم ٠ةةسسم ,ل ند ققهدل دهطمارتار لولا ىلجأ |[ هلتم ًاولعج
 نايك ردا هنملا نا هز ٍقولرئهس لافف اويق ة/لذ ,اوح نعرحإ

 رالإركب ضذنإ |,لدتج ورك[ ابد/ولافايزعب كلغ هغلاخ مناير دل/ كلت
 اع 7 0 نارا دو اود ال ء رم ءازسإ هي نسل

 0 5 6 مقل كلو 20رو عمسلا ترسل هر ني لف لصالا دل عا

 م لاوسإل فعمل مضتنني امس همز ردلرغب ونصيررووج اند 5
 توك كري ةملن غنارورشم عب لع نزف ورشالو ةنافولو شعب مب ميسم
 5 باع اف" سيفي .اننب نم ثيعب مومو دنب از ليهر يدم باغ كلم , رولا
 وعلا , نولو هيمن نوم عنخ 0 ةممتإ/ ندم ى«يهلتلى عب مند ىو منم عني الور تلعب هلو

 مرضت هل دال[ سافر مالا روم حصر ضن ع نوع هبت نوعرنخ يأ سا 0

 ْ روع تي رباك :اوروشسنلارعولاو ريهؤيإا نم فك ارم ايتتلك
 ْ سل 0 اذ :هولالا ء,هداسب هزار عم رعزمر رح ١ ةلشام 0000
 | 2 يقول لب د :لارلازج كم رو نحل لزج عن ضعي نعوذ 1مل

 هاا يصحو باباي كلر لا دوق ناباختلو لع ني وضور نك 02 7 ا كزارهوبسإو نلخ اروح الا عزل زك هم داك
 ابو دونر اج ناهز لو 000 .ثدل#
 57 ليرد زم قمسالةزمالوراوزلانس تبع يرسل امهسزح او تالا 6
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 شاب جواك يسد /رهي صفو نضفعلا# هل رايس جبتي دء تلي“ كجيوي فر عجرر اخد لير ةروتسل/2ربااجكو (لنلا نعب ةعيضا وب 2 برياممن) نصب مسقلا ثنو بل ع ىلا ناعم نم ويمن + 1ر67 باتلالخ ”ةزاعلإ وج ةيغال بوز مس ةعبان قط ريس خلا ماذعإ ناع3/ذ رضإسوزحو وتيار هعيش سبعا اروبا ةلسم اياز نهسر دهسا د دهر زرفز) لامك لع ميشو 6: لك/يرفت ها ضخ ملعب ريب نم يزل رم/ 1 لو ار وززماع اردت ( ير لان عري ةانم محروم اراك نصت 1 امر حا نومة /يييرانذلرأ ميسي قلفس ميلا موجع كوبر. ز شرب ةيحانعإ نب عيدنا كالسي) هزح و زيبا عنولا» ولها يؤ ارعشكاوراهالا
 اش 0ك هطرم ر):اب ريهرتوم.اج اجا ة/ىنح ”ة حافل حم سمرسك يخل
 5 اوم رسم, يروي ي)ليساخ جربو ] هت ايزو/ يافع نم مللرجوو ميكا
 .ر انكم عيسدلا اج ايم نون لسنزجناو ةيلهاجلا زسفن يس بةعيير تل رو ندع بنز نان /زت لسد نع لس ملقشبال بلك ع يرسزد)و تازاجت/

 نيل ورا اكورد ادم رك
 0 0 ركع ال 7 ١ راجعا يستلم د عال و ل ردو زيرللاب تلا وزو تلل ا 0 رت رالاكو صب تاك و ؟ارئاقب نسعي" ١ كروي ويطلر الجلل يوم

 0 را تلفاز مول هللا اه كل | ظ 0 روتر ةازخ قر وعلا ناب ورشا مور مقوع مخ
 رك مو وريم نواصل | ن1 هزي نور بور ةماطاو كلا“ ترين 2

 ل يلة ايوعادا نا ف هوضامإ ور وعم مرينا ١ / 7
 ااا ا



 / ا ١ 21 ررسبك عالم و/م ل فس س مما وو ديزي رس
 ٠ املاروطنا يرسم ٠

 05 رينهوعنل ةلالرل 72 ناز رجال ؟ عخاردل_رهتلاو+ حسب كيب بت نم يومن هن بيست

 ١ ا قال مال نوار روش ليل حيج من
 كريو نمسنا لإ ة بارو صفن لكى عمن ذ عج (رر امك رسقا + تماس زءي)اذل
 ببتإإر لزههلالدو] لرقم مريع لرس اء ةددغشإاو ::]ردههار] همفعل) لقتل نيو

 لون اهرب ةلازئ, يايا لزرلاو ول قلو نص] ب بيير جرح /ر درع
 ظ ظ ٠ يضفي 4 : ةمالوبفل +: نمو ءيوغنب 1 :لجبغتااورر/ ركع / نم ترواح

 1 ظ 0 مه الغ خب هلو مْ ) نرويبأل

 ىضخلل ع مر اراضي درر لم ددز عنج يسر تااصارن نيرو يك نرزعاو لن

 | لك عئ وزو ) هعجيشل قاعتدلل اب ةازعيال ترا م كلذ عزم كاج صتخ محو ع عنيا
 | مار دحا .لفعن) هبل متد دكنال بدبعت ايسر + ةفزر >ايرلع جبرا ا [ىعبستو
 | 37 0  نسراعجالادلبصلارتادزلالس يييريو 6/ىلافا ندع رنا يمض دم مللو
 اباعوتبيللا ةرزلا عملا عجرم رجاء اكرو جاوا ٠ اهتترل/ر يجاو خدك زا يح
 هياعزو كوب ناب انيب بلوه وح لكاتيهنب ماع ل هزتلا ةعاشيز منيو عوسبب
 معيار مم !ءالم عج جاي اري نمر اهدي كرر عال/ ا زيرو صعب لمص
 | الخ زور ليج لاجل لض دق مهؤبم نمل /خ نم جنيقفا دولار ءتعا
 ا ريسشو لع ةفنم بيب لامر ايعوب 01011 اصول نم ليو
 | اب: بم لربع توزخ لوعبنإ جاو ريل ناي 7, نام دوج كهل ومع لكل

 ا ٠

 رالإ باكو تل اجوربو ةلقلا لملاب حلل بمر وعمل عمو ةعلت نر عتلل هيلا ظننا نم نتي ةازعسبخو | جر زمام ل زبج نم ءا وتس نس
 م نام اباحي طلو دنخت) رض جز/ىوراووسل] ت«ةرإا مفيضب) نغليب عر[



 . ٌزروأيلخ لق عاتج/ل ف ةةررئعإا وال | ك/ل صغرت نزل ان وتم
 . تلة بجومل هذا حلبا قيعلرتا جاوا ةار) كار عسب 6و كلك ملزوم نم لزييراباجرمعيو قيعسي اقوبأ م هزت 770
 /هط ربو نسل ءلاولل لع داورلعد/ عبرمل ا زير ديو نم , 77+ 07 دكر دصلإ ْ يل 8 1 11 7 1 700 ا دكر وره 0 ظ :2)و.اننمب نيرعووجو .|نزب وم مب بنو ملوي ائياريباو كتل غواو املا جي دإ و غإ

 لاب بتزيم بردا هيضبو فلا داعرولا سرازملا ور منعم :لاومو كل رمادا قمتم ١

 0 :ءرو/ الا ةءارز يرحإ صفبو/ 2” ترداطمل
 .روو لمحل و 2| ماب اهب ارح (ينعسوو ضال ة>اإ صرحا هل كر ظ
 0 0 00 صيالا ل هب لد 000 4 ظ

 ب حر . وماروجاخ/ ع مههيزشر منش ةزهنر لع ةضاحاو نوم لاكر
 رح اور نم داع ارب ارح ةيدا وتد عيت
 ىبافد وزن نيكي للا ره قومك امو امندام نيزك 0

 | 2١ ةظيريرو +اسولخي تليبوةهشنل نورتناا تناوب رزنادك سب
 فو تحولا وغتلاك يرزاعوتب عري مست ظ
 :اداقر عم ع اعورل]و ىرغلاو حب ابظيإو تركواو انيبتار لعد ي/رر زم ١ ظ ظ برا زوال سبعا ور يوم هيام ربا ولي مرغلل يعازبتاد 72727 تل برنو هل ليحتل وم جيل انها يعزم نيتللو هلضعلا تل ا

 ”يسسم تو وير عب وسار «بؤقسل ىيعوتساب دوم داو كيور طاب 2( يزحف انيس تر. الإ ازعل امنيا لعبت دن تا لس ران مدي
 لوس عليو ملاب ضر: نولوعرو ذاب زوبعلاو فضإ كرد 4ك/ليرنإ نسال دو“ 20

 لإ
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 دم يو لح لوب عاش لاب ىو يل انعضإو ءانعشو اسر ربهم أراج هادو سيروم علل ؟ديعو ياخ يزن ةنفم ير عريس ام ينو عي ئدومرلاو وشال نب بعلق/ «ذعرب اردرمب اخ قع ايه/رت عدل
 نم امالعإ| وكي زرساب هي فاو رشب/ يسر شاب كلو ام وزهر يو مرجم كاز
 عبس نؤيدل/ بلص]م نم «يلاكاراور سزرإ هسباسإ ناو ررعسص نا لا
 ع ماؤه وتتسع زب/ سرها ار سيكون اع ةلالرسلا يب يرعتاوميلوتل
 | 0 , | همام هوبلاج ا وناعلار در دنالااوعتالردل ع ووتساتر وز ندعم
 0 ةداقا_ مطاوع ةفيبفا بملح نااار ورزكتنل ل اؤكز ميلر كاكا رمل وفا هنا
 ١ طكاروو قولا ايزو ليو إرعك كم رولس/صرصتخ لا يو شنو سبك لو ا ونزل م لش كارول ب
 ١ مارك داو بك ءاوسزز لعمل كي ةرادوم هيو فض تشن لازم ةهقن لور ةانو جاز
 ظ8 ف 71 قر ه0 ريحا//ر يحض نص دءارظ/ن ياك رج ينوب ةيرككا +

 رب منال #ل < مدا ل وعدو / عني ايصال وسرومد) كا اوعداخرارسرل/لومدكدض/م لخلف | | و رعلداقنم و راي و عيعكلا ذىمتت عا بلال سوج لير عريس للخير ]| سيعمل ير ارالإر عنب هدهتيت راق, مو تونر بعض ندل ل اب هادو عمو تسو/ لو و | سا سر توست تب
 مب نإوملب هيلو عزف هواك ل صقنل عب اعكر/ كيلر «ددنساو 1 لو ميم ابن ايو عصواب لوعة زيوىغنب هلاك هرركتر عبو غيني ماكس
 | 9  ييونباهي عقر ونزلا تدصررمرماع يلا وو نسله كيابل وأ
 1| دكت كرب صيحو »دز نكس ءازوبوباو اب العجان ليعوولانو وضم نر
 و :ع 2 .'و اع مغ 1 مع اعارمج | ىر نينو ةدايرمن/ وفل مينا نيزرابزا ع ايرو فيدو ع



 .ر لايم برك احمبمبلايربط طخ طمؤيل بيرس/ لوس )وعبر مع اوعبلتلا لفكر يعود طل يتعب لازأ ع اكو دب ععدبصفناب وتر ::عاكر كنلولاوم لشر ةيررعس ةعامو/ غل زيت دهنلا ةعاشلاو يسب" ةرحم ركزي زلراعز يررعم ذع 1 نك ىلع مضت: ركع عار مسن هل روج
 لركن اذاو سارمنو دنلوب جاتا رس واو ءريبنتسا 0  ر .اررس] ب تجنب امنا باب مضِلإ :ةلزتم لسه ؟رعوزلو/ | . .زنهبرارصإو مرمر عز ل2 ب واوا اول 1 نيوتن اوزخ يلع قلدلا ع » بلى إب يلل نيومعم نمر /م لوإ زن لبر : ١ اهو ميلعم زلم در سيكل لضخ :لكاراكرإس اوما :نيرازسلا عوهْرعم ا يونوو لي هتيذإ نا خل ام ىن اياو ىدارغوم ئلكال ول هيلا عيبا / ةلبلا لوس عام 0 57 0 ا 1 ! . ووو يل زن له هر ريل ع ةيئإر صرخ طم ديل عار لو /ولوس ةابرهتم 3

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 ا

 . تايدبإ ملم موضورجاورتر) ةضرهسب ؟ نولماك/ ونس ههإإ ع ةيلرال ا يولد ار مجوز رعونإر جدل زعم ذهل ياوارت /نير مكن مو يرسم ا ضن ربحي مرار لد لاح ]سبيشل ضالاو مريس الب جيؤغا ناب 0 ' فريس/ارارعؤالاع نشل ايرصا/ر نعمل يزل نم لاح ىنوزربعب زال 1 رم زم. نالإوبازعتل ةسجونخإ ليذو عاجالا,ضرجا يلع وصولا هرعت خا لايعإ وص مج اة|ةيرشال/: اعلخأ ةعو[ خر مره لم قلع يزعل نعرادحالل ةوبلا يلعو معولا | ا : ماحب ريد كين فرنسا هالرم/ ةلووزكترعزإ عج والخ م وعرسسلا ا نب) حم يك نوسبو موس بنر عصي ارحاعو :ةذر الاورج كغ نيب ةرعسس 0 بيعها ؤنستسم بكار (ةبلع مدل اشعل لوس ندرس امس/ هييشعالوإخ ]ويا ازمو ارصالا هب مو حرج سرت / ولو كيلو يو غسنإب قسد ظ ومهرمإ ىئازلا يبدع كيلو هال, ارسث واتت اذرر وجي نوع عيار ىل
 ل

 ا
 ا



 | وم دعا : ل هي مزن ع هاو بعل هيت ازرق 8 0 1 7-5 اسأل

0 0 
 0 ا كما ل + ظ

0 

 0 ندهن ىعلب لوب ملوث يا
5 

 ءءا
 رج لنعمل

 ظ 1 ره 1 ووسع الو/ ذي

 0 م نوتمص ملأ | نور ديكر هطنزو
2 

00 

0
 0 ا 03 مرار 

 4 2 ,و تالرقحالا؟ لوال وره نذل لو إ// لوصجعملا يزني ظ

 1 وصلا 0 رالم رامز توماس ةيدعورم يبا ريو لاك

 | حرا 200111 ل 0 3 00[
 187 ا ةقنافأع وجر 0 نايك زكوبتلا تد

ا
 ,يانز/ زم بلص ©: ةصاطل] رج أ 

 سلا | كر بع. اسفل كاعر اذ الإ تموز نصغاعلا»

 اراد لام نيو كارت هنو بدلاو نع قاع مز ومر /رهم :ةيلاسسإ/

 تفوبكببكلخ تلم </ كناوض/ ولاو بيبعرمولاو يِغو
 مصارع يقل

 نقلو 2 ارد مف 1 اون 75 علغن/ىررد/ لاب رتز ريب

 | حلال يمك دس مس تول اهنا

 عيت لر وتس ار ١ /م ن:ايالإ انيلعة عورتا () 6 1070

 و 00 70 وعلب سرلإو غل كم هزه اول دربال نإ اضرحو ان لد 7 1

9 0
 

 10 /ئاليلي»ل :ىؤماونال م[ تحال آن
ْ 

 وينعركر م اقلإ ترليإل 3 دإ نعبعورأ4ل/نماوغعلسإ يش بلا قر
1 

0 : برغل نو ميصحلل و
 

 ىلا مهب -
 ش ظ 0

 سرس رإ د يسيل عزاوإ إم تول ماي بهن// نمو ءلباإر مصل
 ظ

 ا لولو ل كنها اباعاق 0 0 0 7 0



| 

 رعب نهذب طر/قيو/ بلو تك تاكيد نولي“ 3

 .. .عارئتسارر ع2 + تافودلر قب مرعب كَ ل عدو هلع يبل كرم تلم هرم : منا استرو سروترس/ رض ووررعال درر ةركلإر و عأ هنسر للتز ةرغزإا صار يي داجو تس ني ززو عرررست ورب لنج كانو تدوم يرانا روع كال
 ريلع لرنجرما بلاهز نايبعلل + هنالك ني نر نيتس مر نأ انام ريب هسبل
 .٠ 5 صو رزعت) نابي باهتس/نوواوطره عيله ماو تزيغلابإرزمدل) + كلر
 ازكر دككا/) ليغن اهلي يضر ةلخازفا و هقلاولا وهو نارتتتسال/ 2
 بيا 1متحب عز معصوب تاروع ((ز لها منعو ترلشنا تفوهل زين اق علا +
 (ييضارلعج يراود جل ف باوو تؤ بيسة ازبعإ ءازيتسا قس بدر تسول نود يدق وكنب زر لم حير ذاتسا 3 اح اسم 9 طل اوي قوم يبس نع ازإ تب )لرب ويبدا لا *لش كلزكغ يبو ع قمب مولر شعبا
 ةقلاوو ازا كر رلع ليسو ناعم هيفا زوري نخبر دع ديوس
 . تدرب تتوسع وب وجدول و زئدلاى عبر عاوضإل كب كلل نال هيب علإو بملك ان 86 .. دق بزتإ هيي نعي نإ انج سيلعب قيل يي صمت كال فلم 1 ربل فار بف) نع نزغمى مهلا ريعبل ادن /نرعارمل رن |ز قس هلارمال/+
 ةعلخم ل ل 4 جو اذ د بب كسبيإاوأ 2 بو حمم بل 20 ننم تينياكال درازغتسيإ نمار رح لكاس ةدكروم نمنولكوب اوعاكالى ج 7 ريا وعدو سودا جب يي الإ وع سببل نك دوصنعي لعل عرأ نملرخل ل لاوامنلا زمر ور يرزإ نتبع عمم تا هبسداداوسز | عنيه ثن/ر ترب ذنب منع بيعب ل 0 يب ىرب. تجي عل هس حرت هيلع رع 0 جراب + عرس صاوق زن تيج اسر ادي بلكي حزنا لملوتسئنز نيري دلو قلعت لود مياهحار ملف هنن تارممتم >>

 و عدالدازميغأ توسب كاع

 00 م 1

 لشد



 كير بطال قر سؤ ةوئتاغ/ رهو ميل ء الك نرتب ةعارصنو هي مدغاو
 نذزؤم نإال/ ىيلإ تريباوكخرتال ملوفوخج عيني اسهل او عةدكو يردوا ذاب
 يعبابو مليتامريهلبالو هر اضاع دوعغيإء ربع جوى ع ليمر لعبكا /ل
 بي ضربها بسر اج الأ ويفر تروس 0 ارلئات وسع وعلو
 نإ ملومر ديال كطيو تل اهم ميلع ملونمل كييك زول / تيب هدلو دهر دبر نوي
 اًكاي) ترسورل دب .نييبوام يسكن م ردو رووا فبصثا خبزا للرب دم بير
 وزة قبضت ]وتل يرب/ عوز هو ياعم غيطر و / عال انه ةوبرور ةناوخ/ تسورهتلم نوال مزه كيسو/ ءاوخ/ة يسزلاعتاوحا فيبر
 فروه خب عهدزز طهلاو 3بلام/ تيل ينراقوحول/ لانو بش
 ميرص زمول + ةصتشلاب طررب لورص تيمور غي صو/مماتوس وزير <
 ...ررر بح اص وح ]كا ة/نيتيوي مدلأر مه فيلتك عئاورحاوز/ عع جبر هر
 لوز بندكو/ ني ككسيئ] )ود | نييرجإب .رلؤم ىصخ كلازلو ةئمو/ نذوب
 ليس ةغرسد عيكغدل نروعمب ةيمرلل جاوجح/ الك سني عموسالل
 ليوا تى يب ترتر ويه ر/ جه | [رزنإو / رعب اوللانانإ عاتح
 ركب قيصر لزن| ذر اصنال/ صر هيرو كك حو فيجو / ىلا غب نإ نيج دجاون دج
 ناو اغا < ءابهإ/ يريح !/رعيشل عم وزجر/فع ا وحرب رق عور/م همر
 .:ريلل:لمح نول از ويوم نم ةموؤسم «مويزنيلخ ارض نيب قي[ فو ايد تيوب ننزل له/ اع لبس ععارهدب كنز قه نمازي ج4
 مليستتواو عب تيار زب هي اهلتاو فوعنعلأر نع ىم ومو هوب لك يطع
 لو عشنا سبب هوي يبق ؟اوسا ربت د ارز كب ىجرروندل كرام
 لير ردع مصقس/نيازحإإ تؤلم لزق يسنأو ييصرإ يع بإ م نع سل مخل
 رزردنإ ةيصوراو ىلا مم لصر ا ٌ

 .نيننما دك ارزق ورب لجل الرق رك يررإ علما سيل سو



 0 1 بل ورنم تبر عذ ارلعخ الو بجو لع >ناورككريسب

 ١ ٠ ل نر قتإكول زفر هضووصخلاو هولا زهو كلزإ حسن اره رم عي لاا لجير +
 عيكزيرلوصر وبس اونما يللي الل نلملكلل ع نوزروملا غارومال ؟يلو لش
 يكرر رومال] :بيوزشهاو ؟وززر دليعدل و ةهجانع زج رمإ /حرشم ازنساكا ةاو عر“

 ٠ لخمس لرسراؤيانمب وز هيب ئح اور هيقردأ زيوت شلابما عرسال .
 ْ 1 يلوي دل زرصفاعدنالنريدبل ل ايتك ع اهتعارهعل ف نطبق 07 ظ ميلومض)ز

 ل ع اريوم «ددعا ةلازلو من أو فب ميلعٌهتل/ ل2 دي لوسر سله نع  7ص .٠ | 22 ءاوزلاو ربا ضعتلورإعساو للسن هنود نابز مانا نعرير ا ىلخ
 مناف ءاوسرو ملا نونووب جلا لور 3 1 دة سرر نا لاخو خطر ولصل
 2 لرش /اولعر# ءدمإ عين لوسير ار كرس ة للا بوم مم تي نك 060 ديفر/ربد وو لدملانم مل ل كرجي اس عرش شعب ون ذ انا زا سي نفي فال زو ةلزخال نسر» * ةسمإ ناز
 ناب ”ننالزبت 2ل)5 ع يس نمر مبأراكأ م2 و مقحالا/ ىعبنأ مب
 عجزيزرمإ ىديبول رمال رش نادرو صغرزعلرلو نزين ني نةدل/رمم للبر دنسرو ارزممأ نإ تلع نه تدع ىنعديو كورنر مفعل ةعبان نول
 0 صا لازاوج 4 اف و :اع> لع / « لد عداو سسنغن ةلافعب دعب هك لوسز دعداولعنج معا 500 رسولا

 .ةرصإ معد ياج) ل داك نع نذر جب عوجولاوةباجاغب له امس
 . مزيرصتو ءازناولعتل ليذو ةنرعمنةلرغب ةعجرماو يجاو يسمو
 "6 ا ارو از جاو مب ةر محلا عمرو ههساجارن/ز وج عاظعب شعب زك
 مطاوصإ ريب سا خ- لإن وسر ابو مه ىن اهل قو قا هغعلاب نكااو
 [ وسب الج عب اج ةضعب .دعرك 0



 مبهم جم

 هليل نولااقبب اب نودلسسن نإ مدزاددبوف مروتسم «دعد ةاهيغإ وي
 ضع تنسب نابئوو هلم اول لخرتو جرزم للنت مهو عاق السلع :

 1 انوا نارام اكبر تلج ب ةولربا يي 00 نر هصماأ

 ل رو ملوك وزب (رس/ن و مله يه نوملاغ ضرير ىلع قلاب وو لاك 0
 ا ديك” مسمر نع م ا دهس ا ن 0 ١

 ور > علل نال لوعبلإ يزحو منودرضصرهإوإ د/رمدل/ن ع مهلاض شم رينو د ِ 2 ظ
 0 ل نايدرسيالو قطف راما ناو هلل جرزورض جلاغلاو مديانإيب اد ذهل ظ
 ظ 8 6 و 000 ل ءاز يصير ابونا ورك ةتبنربيبيصتننو زلم دوصفيلا 07

 ١ رجا تنال وام قناع ليدثام عوجوكرمل لافعرب لوتس ال.
 ظ هل ذوب يب فيني نما هرج ترزخ ع هه نيل ظ 2

 1 م ناامؤجيزحارلاو يومنا ابلمردل نازل وجر 0
 1 ف يطول ن زوي الضدو ناخاو زينو وئاو دل "اولا و ةعلاخجأ سب نوعلكل
 00و 5 ليلا 0م نوعحرووس وربع 01
 ١" ل 2000 معي بونعب) :ارغو تافنلالا ىترك ع 0 441 -اهف/ دج

 0 كلزرهم لاو نون اي لاممالإ وس نم ارد <« ره مبجل
 . عار رص غنم يلع دوب نس يبا يلهو بلا هيب
 | رام ا دلمأ «ن .و نوع 08 0 0

 1 ف 4 دا 5
 1 قيل من د و د ارزز/ى فص نواس ة كر/ ن او م لاو ]رمت اهم6 ؟م لع ىدعدو
 1 0 0 ةّمكنم مياه ناز زل ل 7
 0 لاعتررزاب/ ل مشبب بوررت هؤتسالرص همي ليا هامل ا 1
 ا عز ردع اينو“ 3 2 70
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 1 نعوم تتبورهج او ابك 7 ارا« بلاد
 ! يلو ولورا وراك 2 نلفو]ذ و راتردجو ا ١ :(عاتيالاورل ا

 همولاشم ل نإ 0 نر ى2 ل 10 و م : / ازونم يضتتلإو نها

 10 م خي لكقلخو لدنر ميلع تزنو نولقمألا ُ

 نركب رد سفر ةيصنك لاقوان/ؤ تبا تمنم ارامل ١
 0 :ةبلذعإ لامالا 1 ار ا دول فليس ريم ا ١

 ني يوعز فلكم ال نيل نار يزوسفخ اك و كاع
 لكامل ل نوح تساوت رافت ل لوا '

 وسْلَج ردت راسو 00 م ءرحإ ةرضزر رخو ترثر ىلكر 7/4 عرمتعم
 لوتس دريس لوو ةراتسرلاو اكبر روع ,ف مزن" ف ادحال» ا
 هل ح0 وقار ونس ار نولليالو دعب بلجالز عجن ىونوي معالج )
1 

 . عاصتاو وز اول نع ميال <بهولا/ن كيلر عمب 4706 ركن راسات ثعبوالا/ر يدهن زل او
 بلإ كاف 0 ا لع ؟بيانا# ىممزلدوا 21

 نوزوإ» وع ميز كمناعلل 0 هك اريك _ ل
 10 ليتر نايس ركون رار نون ماياغ دود. مو زلم دع , عتب /

 اجي ع نسر لعبت !/, اج هده يجاوب لون ويرتل" |
 2 ا عب دنلقب اجور دنلا هس يروه انة بسمنأر ور دومه 0:
 00 00 دبر لولا

 ١ رق 0 0 روش كفو نيون لاكش اور وو ةدصو منعدم تان 0 ّ ظ :رسزدر/ر لزمه( دكلط ٠

 ١ ها لوم تال ل قب كلم لإ هلم تلعج 1

  0000 1مم 3 هكا 7 جونو وز حم | 0 7
 / كرجداز هن ديما هع قي يوزاخل لال جا وح توكن



 ْ ا ءااولطبا 3 1 ٌآ < 7 ْ 3 1 57 1 8 / ظ

 | ريوس يقلل ير لعلم كح فاد كارز ورنتكإ رظقاو وما ا فو معه لنوع 2
 ا سلع تأيلوا بلا نمرزب ريال ى سن !'هيفلمعب البصإو ةورملع لن مي يسزتتساإه وك“
 ظ 00 تا نع ارابجا هيلز هنح ابدي كوإ وعر ثا مهل كرو نأ رسال كره لزن/ ل عا

 |. زتق جوك نيود عيال نرلعت عقلا[ عدل راعي نون ينو ةليطتسم ليم يوي
 و ؟ةيعينررم لاكي نلوقتام اعتبونعم ل هبال ةلازلب هت اروع ا

 - . 1 ملاسلامكيلا اه للم وسزا اوه لامزولاؤو اب م لع ازعل بجي نإ (تاعع

 "ابره طع جفن ررصخو ممههد كرا ةر اننا ح ملاح بلا (ملاباب«اوعد 6 عتاو
 راثسز الن ف اسقن لارح ابوها غار ةبناهدجر و ماد بيل هارعرع لس يْْم ن#
 مهد نولِم دليم نادل از >اوملأ ل مل اانا وحوي الئزب عا لع ناي

 يتاعللو ىف نعوغتسير يطيب مل إ رو دلزإ قرص ير كس عنل عون |
 نازسب ماوكعن/لغااجم كدي ىلإ / لقبا ل بيسوع اذه كن لك تح ملوك رج ا
 نوملع/للقو نوسلاب ب يكبإو اير كيم شيعتب يجسايلار يتاهردنا# ىو وو

 ا. ويميت اموت اولا ميلا لج لمع ايل هرم وبال
 مرسلا جب بيكزلنا السا اربعة جرا عر تا لير لنماح جلقم حا روعسس يجر ير ١
 اوللقو عداد لاوحدن ا كزاوعيتخ ره انزل لازعال/كرياولافعإ لشم الإ كلو 0

 نإ نإ يبن يرسل ورشزالاوز لوس جرم "برع كيويقتس عب ركع رطناوتسم) نيو ديزي ل عسناؤ ين ىقونح تيرم زلط لأ يكل نع
 .[ج راو زج هال الا 4| يأ كالو (ولاغام ذناذ نم امج يعل

 نيون اهزيسل زا هزيم عيار 006 اى بصناب وراها + 0 رو ناضل لوين د موري ل بكح «انإ نارك" #0 جارج؟زاجايط/دناكا ءز هزيل نال سرا رترس ارد"
 ليك ق) او قنا ةيتغب ةعوملا زج 1 ْ 50 ا 0 مرإ وارسل“ ش
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 تر تح معمل ع 3 تن ا ددنم مدد و وما يجا 68فورهل جد. :222--- تاسع
 < 5 عع تد ١ اطل لدرجات اوف لاول" تةئحإل ها ةئفجسقالو قت ماني قو لا فاالت حاط م اه 07 اةعمشل 1 ب تاس ااطؤج يفرقنا يو هه ميم أ

 يور نو برم عب حاررظوم 7
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 « ه«ر 1
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 72 / 7 ا
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 |. ههتسلزو رعس/ لأ رشدن/ وقشر عو غبار دك ةح اج 5//لضروببت تف ظ
 لوصول ف ع جاوا هلىاو تكلل كلور قجتيا عم بزتدل دي دسار ليحتل ر 3300 ٠ ٠4

 ندا زيرلإ ننح نصييقالولاو >ولح و مداللرزاو/ مز لئردقإاوأ بلا يقرر ككل ماساو دس ملوي ٠
 رم 1 عا .[ججناولاكم ههَغ ايم ([عورم هدو حودإ/ور دير اج مل 00

 الطرب : ء نأ ْ سردار اع : نمل ارم ؟وك ع نس ار م 0 مل | ا دره اء عب لض فن نإ م/ 76: وك نع ل ميلإ نوبمْلعْتل 0

 ا يزد نودي اسوان 1 ا 100
 يبيع 9 هالي رررسال ىمانإإ نجلا ذاتي زر ى_زيرم اعةمنإلل لل“ 1

 ال, ىعارسر هوم رلور لطرح لا هيينرا خو رب رق" / لال“ 33 سيو رى 0201 لا ” .٠ نإ ارزلكن) رع هس مب7 جد
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 لاسب ةبلفينح [ دووم ةئاذ نلت وعرم ا عولار نو ايبا فلك ب /ززوتبنم
 ٠ه

 اهن عرعر قلزاوانسا/ «وجولا عم تيراع بار ءر قرعو تأ نرع اح ملخ داواثر

 الل تونا موز ؤس وشم دووم 1,6[, /ل[ىدعت نوع ديالا هناا
 هلل تيار صجسو عونقيو يلا رو يضلل زوو رغد ئذخ موبيو اخ
 لك ول ةلازوو / معصو ياه اب لاهتساو نلخ «|وس دومقم لكك - مهل نو دس

 لرظظعاو ام مع علصال/ بقت رمي دربعمر لبو هانا ه مولر ميس دن دبؤ/ د وجبل كب
 وغلب ضال بارغإر لارسبل ٍة: لميييساارإينعو هلي دول اه دبع اذن
 دعوه راج دوبعهلل إل وهبي ل بحردل او ىرياب / هك لبو هلاك ن وسل لكسز سا

 ملدكخلل ليسنر لكم ع ءالونم قابعزت 1 ٠ نوشنطرماع يأ رْعو مهكو بولت

 ملهاوةزيعدل ينور ونت امهتسإو طر مف ويل نعم ضإ عر يجدر تلاد
 1 7 0 هجرس ما# لوم ر جاو هو لاوسلاب دومنم/ ءادعتسادل) ىدولبل ظنا رخو روظ و / شلت
 0 و "نا وعيا تلاوة زمر مار حا اوتو ورع اوعرب نزانل 47 هيرو تسكب ل علو ةمم در ”قر» نزل يم انؤيمنكام رشا , عيل وجع ة-< لاقن رهلاييرثو اكبع للضرر, عسلي جدت كصوت يعيد وو وسيما مش

 نإ / مي 2 .اورحا دبي دبوس كلازلو مب ىضهوررزإك 9 16 !روسامرث 34 ون : 1 : و كررت اوناكو ليم ل دل زعم هلع سيب هل ا | نفوطو بهكل تنم نييربإ/ل وضد سنو 4 يو سلارلالوكزناور/ كرك ذ نعول عن تح
 ا جو عشاورحارل 0

 ْ ,طمسزلل لع 000 لوصت] برح حوا رنازإو حجت الاب كوب لل تازة وم ,

 9 و ا ء ابو انرظ) .نوهو/ هنأ من توف + ةرار ىو دوبعف) موز لزفما 2 , 6 7 : , 5 0 # ]/ . ٠5

 طع
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 ا يلع عتلا زوله 2 سرعز ككخ لع الاب صح مو ويقلل --/ تميبكل | 2 /

 اافرت/ء رنكال ىسوو وتتم لك ع ناو هاربر كوش ريك نع مقرن ملكش ل را ميس
 ان[ طوببتابراعرعإ ةعاقلا قديح زو ةيزضاو سر افاعو ع [رغر ع حجب يبمم .كإ 0 ا
 )هس رال/ ع واوسالا جنوني هيغل 5 مكن دبوس هب ]نم كلبنانل اا 1 1

 يو ررموب يهم دنيز العازل الولاردلااعتبؤرزمب دايت م 00 هزيزك بأ كوصو نع ير منيو خلا 4| لوجرلراغلل طاو , ان ةغلاع ذلاباناغل ماير ثعبل جوثل غاب لله نوم يال وشم ا 3 يزن لافز عتتيز لتي تي ؟اوشنابو بصور نب وصبي هدلؤ م اوت ظ / يع صناع تورط سد ع لنكفعتدلوم خت روبجب معز مونل متر تح 1 اناعجز يعملو لهم خلع نورت, رغالواطعلا كلب >ريبعو وتر ون يول اذان اع ظ 0 مسرع لاوس ءلستفر هرب هفزعل نا تصاسر ل" ا نيلسلاو .ايعلإ اعين وللا كرا ذ نم هر التي !غخستع سانا 9 ضبا : ظ ظ ! [ :لعجو باندإرز باو خ وص بادو خور فارسالا ؟ينييو لعشما ل
 هدر( ول لمار هايزنا يالا ثم دال عني طم لاو :/رزوتح (هن لزم هي جيس“ م ا

 لدريراوث ذاب بصن جو ؟ارعلاو) تريز ةكيالم 0 00 ”[ ول اسس ا ل الا ل و لل رول افرول تب يي 6 تلغايبلك بنو سامو عرادر . لمع ووومراكتا ندا نروح 9 ١ رد 0 ا رورو بلاس ل ا ار بيد 7 مشود ترسام دافني م سف دلاوح زفزو بعاوضوعاع وواضن) توم اوييدع كبح ىلع ميتا
 و (ريلكن إ يربو انكي لمت ءانفماطو ادرر مامهح, لد .تينياللا |

 نوهرطتسيابانل قش نكن الج روكي ري زيك ر ةموو تلاه لوي روك عمو امب 1 ١

 ىعرا لوسيا زه لادع/ عل ع ريجوفر يؤتي وبل الر يت نإ ويبعر مو اعم

 وب طل اسمابو قلغت ملونمثةداغيتزبصلا تيينا) 2# يولإ ةلازرز وصوم نيني ا
 و زون :

 ١ ةلصاإ لرصرلا
 . اوني رول ءاترو تر فنازمابب ار نو ابناالعر نونو كيت لد زار ماو

 هاربا رافاب | ماو تعا رشا وزوابتوارتصو ةلاذتلسوهامو هافور ال2٠1 ععش ام. ظ 0 تح اننازم بءاهيس“ له

 راعشاوز :لُجاب فانتسالا ؟ر هرزحم نب ؟اوج 500---

 >٠ ىسنخش مف رسما 011 / 1-٠ تاه ر ه4 مو و , 7/4 ءراسرل رودس زيت ١ 4 662 ٌ 1 1 0 7 -4 71 ٍْ
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 تمعرو ١

 - ىهن نم /منكيدلو ناهز / يرث مقحم قع لراش وزعم نبك ءلعتال ّنا اه ىرشتس 1|

 و ظ
05 

 1 سلع 1 وا د رعيس عطل زهر ختح 6 ريالا لوو ا لولو ع فض روج |[ :روس ا

 704 ورام موي رازل“ لفرع نياومب اون زكام ىو .رغل حب نإ كاعئدإ نم البلو ميهكورد

 رع ع

 مكروإ
 يلع

مط رخو كيبوب ؟نزموعنع / رخ 2 نرعتيو عز باعني كيمو جى هلع
 > ن

 15 نازك ضاغا ذو ع هنو هلابرزولا كيف نود رواة مك ومو اف # ل
 : محال 0و وعن مزعل رعب نياكي نمل نوعي هب نوم دويؤن كنا قش

 ال جيتس منع ةنونم كرو ن /وذيبلوا علمي ولعتبال كر *ا خو وست

 ظ صاذاماز ٠ نؤو عةعامسصاو ,ءومعلاب زر يهل ينيج نم لل ةماعل زل

 ر . لاب اهبال يردازوزنسل عجالروه ايإ كر ادار مب لع بي جوك نجرم عضو

 اا سار ل جمل لدار 0 ءالارراوجب ةكدب] هأرس

 ظ ١ هلو 0 انلححب يع نم ول 5 00 00
 7 ا مع ” بلل فارجو لو ميج ووعدك جرب او /رلعامك ل زير بتل رثم
 0 . اوصعشا قع ممل 6و «راشع/ كتر ه ارك هدطح ْ نرجم ياما اه مميش هن رض لم قجنوه راع

 | دعع نر َءاصس ؟ يمر ع .ابملارخناو/ هو لك //و تيزي لبس كل زن تاكد س

 1 7 ( رس عجول ام يلح ميرنش زد وشتم بغل اى هر تمل لم يو وك عل

ْ 

 ظ | ار يمل 0 اردنسر جز بوسيف كي لميس اذا حو
 ُ 1 لمراسل ل ا و

 "1 ل ف ومس غلا نم حيي روصلان ضخ نم مرات ميابيزننام الر زمر نمت و

 |اوميرعو 0 لو شادو :انرر رم ء/اك/ ةاج) نزل مر ار] مير صّرح 1
 0 ث/ رفلظ ةءونن/ ءاررل ام/ لينحقس او ندع هلو

 ادم د 2

 |ممضن 0 ريرنإ جنيج تملا ةياقللوز
 ١ "رزلمر ذبل بتنا له ليي عوز 1): بحت + سن زوي نا

00 | 1 
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 زيبويذاو ةبصواو امن »ل قع الاللإ لرعم ب ربثو ريا لم ةاجللر 0 لإ ب الويسح لكي هلم للة دلت فإن هزل قكار مسلما .٠ هلك له كلل ليز لأ أو ترتر لير لاما يدب قفل ة عايد لإ لم لودي اومن تلق دون :اذلز وقت له ءلوق ؟روت :رفزوهو هنو يخل) عولم بيسب غلا« عرفعر كويلو ههدنو زيك اوزداو لل قفشننتلاط) ار صا قدمك يبورطا+
 5 2 اعاافرادهع جو اوت | ثغ وكلا دعاررب ن هنو نرجرللوز/
 1 نعتابززكاه زهر نسال فرم و نلبإ/لكاو نور لشعر ما كو

 . تاليديلباو] لاقل ليلزا تح“ 000 0 /همفءرمو/ 07/000002 2 كو ءءاج ةرهس و اتن) دلك, لوسإلا ةقيرمو |1310 | عد نحوترلا نع خطت عل انج 1// نع . لانج ررمرييضم) ضيرنودو افا ب تيالبخ انديرتقا نشاطا ى اولا ءزيو نلير .ةلالضيل نو بستيلو خال 6: ظوهرارح اودغيدر/ "خخ كار ريض لوس 0 تي طلوع ابرك[ ؤ) 0] حجر ةرابلإ قمل ير هدو ل تغب ليلم اعزب صيرس ام تييساب كسر ثولع ل : ك,ناجاخكرغلا لضار ةادطل] ملح لغو كل[: لعمب 'ورشإر ام |رج اس 10 ا :رماف سي برر قلها نملك بزل نإ لاق كالودل لاغع تبمل اخو مب عب شرم بلخبيلرررو انيق الهلل, لع لاغب 51 لمبز ينذا شمل ىمبب تخ ميد َلئاب ن/ى ع هيل يح4) «لعدج عجيعممإ/ حنا ا /و وجد /ور نماوندل مسا زيتي ناكاوون ريع ل ندر حل |اكئلاب لركاو همداوز تسند ليسا

 ل وس لدفو ندلزفإا للعب مقلب لوم كالدت) ناو هيما”
5 



 روب» اولا زها وزغ/ هيو مزمل ا عايهعتمي/ل/انربزولا وار ويرغ
 رواد مق نلعو ناو تنم عديضأو وصل / ريع رنعو هضاواجر وين

 يضفلارربص/ةزألازهدلبس اب لونج بافلفس ةيلن) يد حر يبو إو
 نو شيت نيد ال/سيئاس ويه رنااوزو كعسا ذر يباوعل وو فو / انصر ب
 .عيزغ بس لونعم او دفلك عب فولت ة زوو رفا فنعم يبرر وعم هلل
 م/ل قوزع عندا ل وكشإ ذر ىرسضاو كهل مل ن زر نزعل

 مراد بت ابيع امل ليلعج 2 ضرك نسا ورع. نيل تك نلفبح كلاركو لزيز
 عزاه هز اياه +, يملو ح ئارزس وز جيو رعت ل اخامإ علبلد

 بخل ىحمو لك نزاع ةأرلا ميلعمل::لولاووك نمل لاغير ل ضو
 لباقدل قاضاوهرو رثررف' ب كاالا نمي حو هع دحر ا
 راشام؟ةوباوب قبيؤنلل نإ حم اووبو] لق هلرزتب بلت الز اجي هل/ نور زنق

 . ىلع كدازب هفيوشب يوضتن طووم ربنا ةاازلج / ىو عرب تزنل 2 لاو كوي رين
 | 3” | طن ةدهلار ييصز ورشيد يديعو ةوو/ د وييبوم لاح ملوقرلاخ 64 يويورشحح
 | بسسس قسد بنات ذاب لكسر ملعلو كونت ةلجبي عولب نوتكاود برس
 و بلم حقب عاوز ابراز انوي نم
 5 زو علسبمو ”لو /ة/بزيبلف وف كلذ داز متضراعررع نو عب دكر هوا لع

 يزن قانا هنو عوضا زيا ةهعماوسر «ءاوم د. تقل ورعد: لبرج
 وزر زهم دهم كر كو ةنالدإ ع عرججب ناد ةيثكممل/ت را لولى /يئاخ/
 ةرحاوؤلي نإ[. إل لكل ةلول ل وغي يكس لور مرر دماغ عبس ملان] كلوز ثوررو
 رو, هتلافإ شوارع نوتجيلع ىو نازل وز هلك[ قس كلب ل تيخو
 - هك رعبايشت كيلع ونار فوات هنشترو يريطولعشويمتولا اع دلل ةقراسن)

 ناسسالإ ءلييزر لمادة شعو كولر /ة لس يكرشرعع لم ةطوتس وع.
 4 رسِنا مينوزت/ هلم بلش رع رك لاوس لش كنون عاني 6و 0

 راع نيزهموأ اب نصح دك را ا 2 لزب يو أانإيب نسمح وهف لوا مم ز صحا رباوج ؟بملؤج اوال ومب ل ضيحالا

8 

, 
| 

ْ 
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 قصاد لوح ال) ننكر يظعإ الا رلإح رف تدك له 0 لاب وس
 زدت أم هرجر اع نورس زلال تنعي اها كن مح "وهزم اذن 5

 ءاررنإ اعاعنص ىدضوأ "مدلل ع "هيرو يب سدنإل ل حج مدرسي تدشن 0#
 رثس يلو[ أذ ويرمو |نحنم ضوهر 0 راز وع بنعر ضار اكمخاو

 إل« ناعت مزور طاح يلع ذات لرسوم ديب عظم و اس اكو"
 5 1 [مكم انلعجو .ءانقرز عموما وعلل نزل ابمكوز 0 | كروت مح ربمرب ةيلا دل هو عوتتس لسد لبس 2 0 3 ل ل مراولاجن لح نوهطيبدنو هدي ليلشتو د كيريخ ةارزس ا

 عررباتابدويرودارتكاينلاىنيالادم ةالس بع قررت 72370 () | ؟ييرشسزاندل «وبص) اب ةئكر اشم لإ دج اندلورياكزإ يعي رسولا ع2 ذي
 . باب بيعدرو عزك يزن روطسأو لسير كعب ةيجا اواو غر رن > وصخ رهاب دبس زق يبن اهل علقت اهم عرج هوز '

 2 ”ر/ امج | م موه ا 1 ا وأل /

 رة فو ةليعتإا نو سايرتاغنا ارت رمرعر جار يود سرع زير عونسول 1
 0 1 ه0 راب نبراحرنإوجر لس ريل
 ا "ين زانلعجر مربلعجو ناموشل انوش زعا يق رجال اهلل لدرد) معبرا 4ك
 ا يمرر هبادت# بنان تريزعلل نر تمار تبع خ أ اس انهليهتتحتر/
 | 0 وز روج وا مظعأ درتقوا رع رماة ضن) يضوم دال اعطو نوحي
 ٠ صر بد حاو : ابحر ليراناعدرسر زهر لكزئانرعاورىحف) ندلعييرغاإر اع
 صروح اهنيب 7 كل ابيع عل رعترم) 0

 ] ' ةياهلاقب بز سوإ ليتر را يزجو مع سخب م تام ام نيج يذل

 | ةيكافنا هيلو هرزهالأل يمواركلمب نلف ريبزا فعبج دوم إيلظب هي نام
 ص ١ ٠



 هي وس سيسهل خصوم اس 7 و

3 
 ا | ا

 هىرإ رب ترا د طيظ ىب/ نوم نب ملاح بكرو لييررخ ا بج هماوزو 1 :قاطتو بنا ويدغتيل كايناومم نءلقم لاو نيد الح ع ار .
 ظ ,ىرولار دوخاوأ ماجد لدعب خدر مت ششن تاكو هع لوح رافع اهرمسو نول كتم اجيجندك ٠

 | | .رفنعوا برقلا يع اعدلوم بح كلازكور يبو زومأ اذ/ مو كغتفم جايبصوع و اغتنو هدد
 قدطاماب ب قلك سد: 222 نارتو ليج اوكله اع ركن ضء/زج ةفعاطلا هزي صام ةدغنم

 جو ببر

 ١" ميله ,-صصخل ءلانب ليم ورمل طادكو هلي يغعبلل لزيت امك لشر كلذ
 | | عضو وير م [رقن ارم داو لاخاماوكدوار ايجار ازعاو | اسر قيود ض عقم بيعمل

 رهاب وحامل ا اي يخل ولع تفسر هيو يون ىو اس مورس نعي :وسسنا عب هزم علا يزل

 ١ كا ل ماا 0 ظ 7

 ف وراك و نان «انولو وتس وهتزوك دز خر شو مومو ةلع ملح و هضم
 ليمان تمزا٠ كامل دكا >1 ديوص هد مثير زها

 «رزجأ ياوزيصؤنلال/ د ميبر + «ءامتج) كعب ظ
 .نرومو وو !+همزلا ناعيسم

 ليج عيممإ هتيد ملع ىو دع اهل ناي بو مميررخإ  تارعلسا او يلمجبأ
 : ملا و 5 >5 أ 8 06 ١ ٠ ,* 0م 7/7 1 لب / 1 6 . ع

 1 6 عبرت 7 0 انايجحوإ قر ملح ل (و/م ب ميانهلكى لغز لوععملر لونا رلبلدرفنياز
١ 

 /
 1 . 3 5 و

 لنص ارث ُْه (ه7 9
 جول

3 



 0 اكزلل ناو ايتشلاو /وريرظنلا لودل/ لمعنس هلاغ ازه لاح ئصرحلاز وتم دع
 رمز ان ةعتت كلو و دررررم/ رغب نلتعوا روز نعم سرحت نبسكن نَف
 فئردلالا نإ ةس بز اعفق حو أ زدكس[ اكو قع طع نحر متسر كن: سموم دن 9 ًاركدل) ليرصنو هبنإ مظع < /م الاب قع يح ملطاع ةيرترشإو هو مل اما * عمت

 2 ا يكد رقما ا دوزومغم هلوهر © ا هناؤوفلزع ضهر اس دلو ملزم ا 0 د ْ ظ ظ ا بتنك مدقق ما[ بسك راغم رهين نإ 6 لور 12غ ا ظ رشروه با ماعلا ني «ر عمد عا رفع بمر ارو هكيشللا : : ْ ١ ةلزي ملص .رررمواف مباخر (عينردم بدن ١ بلا ' ١ محل تسع هيمن نصت نمو اهردكنن نه دهسا / نعن هنر َس البس لصإرت 11 .لب واو لبهربر نما ورضا بيوت غوت 9ث يدرر ضيع ان قمع ْ ١
 ونمو ل كر رزحتس لرذعال ناب شب خي

 لح طنزرم بكر نأ | دهع,تننإو أم نم سد ع عقب مو عب. عة سان ل
 هيلا وتاكل اي داوصنم بط زم 0

 هرب تب سدا -4 يبسح ليبلغ ويلف 0 لا ىعم وهنا 4 . قفلابةنلار| قع برنس قعيراب ال - عوالم دم 5 «اعنننإ امي ب ةاتل اعل: 13 01 - هنت هير بسبلا نافتددودريسرا مهن ضعباحاوم نيب لم ا أ قرد هل يب لهنا نبإ > مبكر .نسلا  شعج عز رح اوومراخ 0 ظ ا 'ء لعئزاب وكي نمعلختي عوز تس تهت نا دكأس لب رشولو 5 (| ]| ا لإ ب ةيفإ ميبصر كلر هوبي را يسب دهس 1 رض ر 0

 الر 100 : 1



 و/روم // ل دقن مولا يو زلث/ع باسم مد لزم لطقتبو نركز اوم

 ركل البز د ييلع لحج ني لاف) كلزإع ليلته لعح .اشرولو هاغ ةرزع غلاب
 غداروو يلعلقلاو ,للطيل اردبإ نم مياس قطب ةعاسإل يقرنع الهساقبن روإ ميلف ةياغهتني ناار نوب شن عسب قفا اهدار كوشن هيرب تهب ميزي نماغي فل اببل وأ لوي ليلمإ) جيبتتسب اك إب] |ودتنسم هدب
 عبو نامل ىناهإ يفرش ة نر رداء ار وثس 5 روم ان لعجو تسلا نس و هعرةربخا يكف هنال لتأييد رهو اوه زسو يضف عيب //لعار لف لطب نإبالل ةحار انا سموا «تيس بمد زيملاب كلف شم !ررزب] لذ لحج
 زر 0 بز لس معلا هوت سم دف كلا زكطفتنو ليف اكن منع هيا نزعل . ضوووشسنلاو ترهل جافوملا ضيا وملاك ياس /ن يقرر تاوسررزنعبووتولات
 نوكسايرماصبن ذوروثش اب ب[ ينل تيان وسمر حبلا دار ربحؤتل طوي ان

 -_ميهتع زب ماسو ب بمر كددنإإم نال يومي ىدمكلر قو بينغ
 |مهكمأرزميم .٠ .ايسنا نمانل اووف وطب هيدي كوب يرن نعد وتعب حوت

 ملعل از ميزو وسو ب1 زياد دؤمولاو .وولال ههينانر 0 ظ
 وبول هي بكت ولو ة روس .اناروممك ضو زعمت بارز سنو دل
 .رينلابر اهشإ مب الإ بيصوتو نزل ترموللو لوما مولر بصل رلوعجم ١ .ادزعمتك/6 بينز ؟ لغذإو لودهز عراك ]+ لغبلب مو ؟ازتنإب نه ارح | اهس
 را ليز ميل اه ام من رك رومطلإ لهإ “ع ودب ييزتلل يخفي

 مب لو] كلاس وصاهروميتكب نإ عبس ب تايكاسار و ور اوم نإ اع اوضتو كوبل مج 1

 نوي تزلإى داو مل لهأ ةجياتكرانإو اءلغيا|نلخ (مريوصنر ماد وعيت

 هانا اهنالإ عمره زر ودداةه/ دن يتيضفو ممن زو سان لازلت“

 ..فلالا ترك عمل اى آج نعت نوزلل) نعماب زل



 . اهزوعيابع لما ولكون قبن تازرويجإراسو ءرسا ديس نع ةيينت نالت ماوح او 6
 ماونز زرعت مب رنا لع ملدزشل و هاكك نابدل/ زم ىدسم نإ عب لك اراء شد
 هييسررخ الزل 67 ةضوني احم بلعو عمان زياعو ةلسنال/ يرق لهئدر/و تخسلا

 - قساؤة سور بوسنو مزو هتيعتو 6: به بسلا ورد / لج هيلع زمان ميس اخ
 «ب ىإطك :اسنرو يسن جتوقو لب نزح سان إو ل بوس ءللعج «دفسر/ق يو نتف !ٍ
 نأ علا ؟ يملي لوني ا نهديها نس هلم عزل »لب نما: لفي نيسان مل / ف اع ناب“ /

 لير ومرتب داعهاو فلفو هر ةيما علو + نيرو تكلا اسم ١
 ول ع نموت لعدم سلس /رعو ماهرو ةييدودا د زو بيسو دوج نمايقر سو لذ: ١
 وعوصع_ !يكرس ةيافاررابدلاو/ءبرب/ لم التر دئسااع يعي كلاةرشمميل نكت" 723232327707
 هنزل لولا ومكان ارماننا نمل نوح ة رض تاكل و كان رلسب دسك عتصرتوب 07 0 مارس وولا هاوس يكسر يوسر كلاخ + هزني نحل زن لاك مرير ارو ا
 ةاكاوشال نار المان / مرر ول نمد ذك حاز رتب 1 اجررجو/د/ ازتكالا ةلقس» 2005 ا

 اقبل شولو وان ملعب نإ مار كيلسو وشدلاو دملا قلخ نم ون / بيب تب بالغ يبا ١
 لرلج] كلورمالإ اًرتف نكالوشيإإ ابعإكيلعمخمب «اه ارز اب ارزن :ةولك# /
 ئوعولإ هآنتحالاو تلهتلابولإ :لباطع لبا اس لعل رلضفنر كرش اهبكعنو ذل وو و ص242 2 0

 ىديوبلاو هما, لسلميقر هور يلع بيوس. ابب بيكر ضن الاف سر اضاز ص رشا
 كؤحر اهدا ةوردت خضر وملاو ةققنذلو مل علريهبر يعلق قوافل يرده ميكب م نما | ظ
 أ

| 
 دار دلو هر دفع رش عرب نا هير يناغ 00 هميأك 00 ظ

 ١ نيمالنوراهداوالخ0لرع سرر رهو ا :قاكاف | وعي هندل يقلل لكم كبس, ردم ٠
 4/1 تماس إا

 وزع رن سمكعلل ةماذ نو عزعان اهلك (ةرثنا دورم ساجر اب اليل لير ويش [د عمو
 ئ لعج 3 97 ؟ جبكدوج لماع لعلو ويوم وود جام لحارمازفر ظ

 فالامر لري عدس را هييواتر رج وو ةزلضةماربكحاظزي © س١
 رولا ش و

 10 اثو



ْ 
 ظ يسوم ملالخ 00 ارد لوو هنع وهيل 1

 ٌ ل ام ما ريشا طابو ليلا لشم منيع ريا .زعلارعلاب للا لبفو نييتيكورغنال
 ْ "عيب مقم نإ عمةص)ا بارض ا لصعلا !برزيبا نبت كرما نم هتبب لو

 ظ أ اج كلم دل قئلاره و ةيعيكلا + تجاشيتو تغصالنو تاغتم مدع لك زج
 را اسدص اد وسلك لاكشال/لبفبزامدلستو مهجن أذلم نر جمدعجو / عج ةيبك نينا نب
 3 |روكذ :/ابسن ب ربيس سف كر [رهعو !يصن ملعب :ةهطنلاوإ ةلوومسب تانمملاو
 ظ يالا( ءيوزل متم لعب كعب ملوعك يبو !4باقنإ جا ريم تاو ذو ميل بسكب
 1 «وعاننم لبطر ٌمهلَع دفعا ا ذب وشو «ةلمض قلص تح رخ راو
 نزرع بو ساواوكةيتس/خ رح او ةعظن تولي بيور ب اهتمريسغ لوجو
 نمأمؤأ سلا ١ نيإبعاملاكو /مدضالا تجب 2 هكوعبب دلإم ميلا 1 دىم

 رة واعر هدقم ور ىرسنريتس م اقب بوك بر اح اكرل ابو ضضار ملا لفي رو
 لون هوك مع ءل حرك | بيرم طينم ليسو لمت ساو /سنضإو اكداب د[ طار يزهو
 1و ةماينج و يم) حضن الودوإ لكل دل لرحكر بو قمفك سلخ زر ( ذرب نيت
 علاسرإغ ملت اعر ل عارسا /موف جواك يوليو يمد ةلطسر
 اس مب كمي نإ اس نم لجمدل) لن نم الإ نمإ زو ا
 | ثج نموال/ نصي آل رئت ىلإ و نيالا, «ردع لو كرو ميز) عتب نر

 كي تما تح لاقل اميوو مثل نتا رن نسر لاو صقم 39 8 و2 دروضم 0 2 كا : ١
 لا عشار مليعاوصفم هبابعرم طيهاؤ جز فعلا ترملشلاو ؟اوثمل قترتنلاب سعب
 . قا دعم وفن رشسلا/لبتو هنل الزبسوز | ثيج نم «زوثملاب هيلع وغن رز زعاق نإب

 0 1 ايكيا توباز ىحاو 0و2 0
 10 هوتي نيزن| ليحل نود مبلغ كرنب ناب بيش منو جر رجأ نع نغالاوملتيررت

 لع بالو |ب ريع رم ناهقنإل تمحرع هنو و هجبسر ممللؤت انس 0
 1 هن روب اد هع رز مب ياو اكي ن هرفي "لاقل اة اا ل نش ١ رار لعن هلو بسم ينال



 زك م ظ

 هصرشا/ زيا سا (ميامو ئورلار تسلا لخلل ارووزاونما نإ ةيلعابع دعاك | تك
 نزحت علل ناب اهح مئركل يق #ءاز كةلعلو مي: يك ونبسصرنم رحل
 ةحيدو هنزوفر امو قافن هئاهرم ةبراع لاو تتإ ع قت رمي كمر لكلل قلاك
 ؟ءز لو |زئبب هتلعج ةإمدل منها ناورلاعزرتو يودع لهن در ىلخ إرم لل عر ةلشل
 رص لس دع دهسا ءزعو ىوشسل + كسل ض لزوج ول غوص هنلعج نإ
 و يرجو /فعترلارمر ةتنيقج كري اداع ونسال ول ك) توكة الساد
 مالكا وقنا ن/ىعناو نجار لا يور ري هزيل هول تكرأ عودر نم
 ازميهعو بتنك ودرس و اريوبن زفلطلهز نم كيج زم متع للسالع ون مدا ع

 يري يتلا وعم ردك ينرعب يزغي ةكل اوم وكعياب جاو عنم ندعي نركز »#
 امو أولاف ندر و وزجتم/لض اة ارار ينم ملم[ بوو ادننع دل عم ري بلل

 هما لام ةلازلو ع مب هلرإ منإ سكر يربو | هش قعر زل ئياون دكر عرجال نديم
 نركو نال لب )ناجع مجزمان) وريولر) دوس انرماثنعي «ايوانإتسل ) ايرماتاك
 9 1 127 انما ةرطاسل نر طعس نع + يفول ا عسا

 "لعب ومدن نديدرر نعإ وعن نزضرلدو يسلايردالا /ور وز وزتعبلر عب لون
 اج امك لوقو واج سانيا عي هشام اروبا 3 : 2 ١ و 10 2 , 0 4 و2

 هعوهو فاذا وو ةزعو ليلاب انعم | متنا ز ور دشز ا بكار كا وسهل قر
 ندزلع حزبا ر مو ةدار ؟غاورتسراو رش اكو ج) نعي نوثب نإ لجو لت
 . لدنب نإ ىعرني يرمز ذم ءزعب ناب خالل (مخن لكيلو ةبيلط و2 ع ههلخر اهمدار
 :و) ىيلخ مت لادا ىهور نإ لها الخ لاقت ملؤوسل ابيعه نانو مب
 هن زم نم ملزيال نااعيرر عمم ير هنا. هلإ توتي إي نأ "ار /نهةسلفار

 ١ . ورز ءىررتعرحا ؟ هور ام 00101 5 1 هيوم اكهلعت ماوس اب رو هةر درع يجر تزل باد علم
 2
 | .. نزتس كج درص لمقر هنمادو ايزي كاز عينك سري واو

 أ كيرا



 ل يضعنا ريممؤنمل نرهو(عرمزنب اد او © دبر اع نوئيع يزلاورأ فعال بور كلو
 ره ابواتشر/سينع ازوقر اهو اكو[ ع عج دبعن اك ةنالبع < نونا زل رمنانورأ
 طعم” )ماقال نولهاف مهطاضا ناو عضاون "و ةنيقس ند و علاومب فصو

 الار :الياب/ تسريع نكست لون نا داو يوزر :/وييو انس حالم كتم
 ( ' عقطافم كرنو اهبسإل نع.دطغالر مي دار نرو متسع لاتذتا جا. هيج لساو

 ةدبعبلا ةنوتسي يعكر للصلع لم اور ار جير نيني لو ىكللا
 رهو فيز يزخر, زمر يزال ادع دل زعانإ عتب بازعانع يني نوم زلار «ياعوت/رزصمو/ وه جوع كلك ليتل َج ان :طنإ مؤ اور ديلاب لنور |

 *روز/ض نوح قل دبع مم >اننح/و قلظثإ 2+ مزضل امم يمسح ىب 4 /و نارسل

 دز اضل عتوتوزبز ع تارتسا وال
 ور لاحاؤخسمو نمر يبو ار خاو/ نإ س /ب ليف طنز مب هوكي .٠ ,زلا رقم او رس( [سيصس# يمرإؤ سم قسد ءطمواٍؤشسم ت لس هز
 طق ازنب لاو جيركو ناكيجي صانن] كن لعتر اوال ةلعل ليزفتة لاو سيت
 ارت ىميتن وعصير لوا و زج فو وئلارح وزو اير ناريس س از وهعنل اذ/ سلو
 كرو ووتسناب رع زين نم داو اوزنع وساع ناو حبا .ابلرستو:ايب رعب وسار رس رفو باولا سكتت ماعلا ؟فاجسوه بس ا/ لبو
 ىومن ساه ةيثؤحلأ ةيلغتشال ميمو لرسو اكسو امون لا” شي ناكوزخ و
 انهو صفنبالو نوب هل ةجاذإ مي لقي إمو 6 سلا زمو امي اوتتس“
 ديو اضدل سمكرل تكور هز قبور ارنعل 4// ذ نسون ن وتب نإ ز ويخو يروم لدحتا
 يزلإو مسشنو.تيلابر اخاز ان وبليت نسل نحب منال ىيينح و هيزك ربع كل
 هلت يونا رمان ورح لا اسال رس ارا

 دوجوم روك ربالا ناسإروهشس/ر مذ ابا لامار امض تلع مز وعب نون رو نولتقب الرو 0 كيرايزم ,ياعفإ) ثامبإمنعوب نون رلو نولتفب اهبوأ ىوؤ ظ



 0 نار يبست ا ' م :هءرالغانفك |

 نب ديني كول ومو م كو« وتل يترعتزو كل سو حباي : ا
 0 هرم ىأ لي 3 مب وب, لقبي رش +/ امد 22 ير رهماب غرور / '.اعاماثر ا
 ايجانإ انوال ج بظحرف ءات اب> عارم ةنتانوم تلم + دلل قلب نصل ايتو 7 ل از دن يعل ظ

 قعر تعزو ريك او طناماريب كرو وو ذل د ارناف //[ق/ ننس هل اعد يزابر روس رو ا

 .اباعزلف عمو بلطي تي هكر / فجور رشد عماير حبلا ر ماع بارما" ا
 لريروك//او]ة معن اهل يعم )ع زعل يمحو الفش طزوو اروي لوعجس /

 نر تانمح عن انصح كوبي زوروا ادع ليو ناو بانمد هلوما# '
 ةيدلإ:لم لبو ئاطاك وح اوله اهي اكم نلببو بوت ايوبج لغم ىباوضس و .

١ 

 رر در ضال يح وبس ناب ليو ةع الإ :ةكلي ىدهنلا + ه0
 لرب هل تي نإبور متم هل رك رع ع ريزإ نانؤإباوم كقعلك ا
 ...[ر/لذ) رع تيب تاييسللا نع اوثك ازبم ييراروشم نك 0
 دي 6 4 ٠ ايام مي)رنعاضرم ارادن كرز نس مدل كة حجرومكتلا كا 0 00 فعمل 4 6-2 ظ 0)علإ نع ةيزج و كرعلم :٠ يبني اطر عد بلس 7 00 0 أ

 هدير مد رتساوتلا بي 4 ف اياّص ل واوا و 31 9 1 ةهرح

 لكم ةرماشس ناب نك 00 مل 3 هلر ا

 | 2 بيرت طابا الو ىو ووو فاو يلصوموو نهض ظ
 | 2 ول ةكعلامير شباب 1 ذا سزيزومب هيرفم) 0 رم ا 1 نع ع دبإو حاوبلا 6< يةنهزكزا # وضلا |

 ا نيكوبر امارس الراو حاز مع كبلع هيلع رهنيم انابصو اك تبع وف ..دعوهو لاك
 .رلاووعللا كيلعلولرل داع امن/ليذو ذل سلا ا ني تود بولا كس ومص 20000 نو >ل اق عيومنلا لم دارغإو خبعأو ؛ 1 خارتعمام ةيلعاوبتل لم زو احن لي ا 1

 ام متن عرما راشطر و اجاور ان" د علا
 نا : ل



س معلإ ةعاضو مهر كرشا د/ وفل
 0. مما: | عاصم نسير مل نبع ةرررو هبل لم

 ياعفر نواز ادع جار ةرومك يابو اوت نمو ف + يونودا ع نونو تبلل
 ,.هليلعنو (ريكفن لؤي كنز جار دل سمور/ر كير ىلرلاب اننإبر ةو بمحو ةليي كو

 - اهل فن انلعج اورق يع ووبعو] ةماقااب نيف وه را يمال نانو
 يس كزرلانرلامإ يصرع عل ويوم مهل يدب جرير باند نرتب
 ا لكلعجاو لل فدلو/مل )عرش رنالوإ اله حجز مزون ير رعو

 ؟ دف ءاسدو ليعمل ل عجن يف كود زغب تور ل رجا سلال
 ملرعتاب#] 8: ر/اسصتج منو هو مف عصاوم لها ةوغي نورج كيلو /مب بركن
 مجرب امص 2 لسو 6 «ءل دلو هونم: تايرخالع رو ىرعت

 هوفلبو تاره لإ ت]ةر عوفر جو تاربثم] ف تعرو ت/ءاقإ/ تحس ن فاشل اع
 لأ مهلصنر مسيو ذكي هدل/ يميل :ةمالصتإ و وهلا دع> |, لسو قبب
 ىءدمصلرو ةرعارزنو م لكش ةنالسو ةءأ دز ض و /ميلع مسيو ظعبريطعب ىحب.
 لما يراؤزنصم ينسح نود زغب/و نزنوعالاورم ينرل [ذ ينل نم نومي وسو
 ثابعنم يع يصدم ليو رعب طم لني[ / مل و قعم |ؤ شمس ل ءاصس 0غ
 ! هنو ناسناا ٍِث نعت ذلبع ديول عدالة رسول ةنابط ة/ضشيك)

 م ول ياعم ني مكان شمر أو 3 وشرع دوومعإ لو نع اير :نيرعم

 5| لهن انرزعش/ اع يمنإ يعم ةيناميم كعج نأ اهم ةمنإ. مهم واعد
 ٠ طايقلا قرتفرنع كين ىهعلاخ يح يزل يع | دب جإ منزاومم جئاربجب اع ١ ٠

 دال با بيبا ] نررطكرا لكومم نر ديب غلاب لأ لرظلٍءزكميوفنم
 امإ] كم وسب بب لار «>ابعرا ترسم ءزحو بالماع اسانلا «/تدطقا مجون

 ..ه 2 فيز ءاررهع) "لشيؤح باقل ضو نزرع الى يضدفردل بيزكمل رج نط
 رب سلس :لطإ لينوو ه موإل بشت لو ا

 يابا رسع ترئيراو تاشلامبرردلا مرات وموال ترتب عز



ْ 
 1 ا
" 

 > ساد دبل | نييحسشل نيه ولا

 د ا هرمنا بص ين 1و ىا ال. ةرالاوع
 هد دهر اك + اطقن او لوصف رار ب ذعر ء ء]جشلا فورت

 به ةلأ لخ دار ؟#قرال نأ ١ ةعاض)] نإن + م للا

 وباع اورو جوار مدرس عب نوزيعو عرسو رأت سدو نان اى هت ميك ور ردا 3 2 دع 3 ل اعل 0 عش )
 لهدبإ بهدال رع ةنزنميتاو اهتم ريمه: ناد وشلل ةقأ رم , نب عمانو ةللهالايس 5 ور نإ سب 1
 . ور روصو راش دللو هنكبو ناجع حاكما ا ين كلن "جب دعمت ل ا 77 :
 هزلية نعل ليهو كس كان سين لهلّخد لوأ زو دماج ناز 0 لملك

 1 اروبديل ضرس مح رق ن ليف اصوبشنا */نرهس الل حاول عقلا اياك ظ ةيالاب مجم نماب زبر فار * وكت 9/ رو ايلا ىفينسمينعوهو عما دلو ياس ا
 7 ا جادا تريل راس 0 قعر ليلعسا هو[ | ا

 او)) ةدصب ف اءالإ هعولمل ضو مل لغو أر : و ءوصخ/ عموم ديب انعدز اطلاع 8 21 . نوروز مط اخ 4/ارلغب ءلعار« هغن يه ضاح اه عر نع ن ناو ميلع وسان 7” ىاضعرب دعم ملا ٠
 00 امن تمارا سملا< ل ةضوع ف نإ 1 97

 ب فقر دب ولدجج نقيا لؤي واكو قطو 2 2 0

 000 اونزكاموعاراماو 0
 0 رهيلإ ؟[لع انيمستات 0 عال ونع هونحما ب .وتسالا فسر ىدأ مل هه لوتتساو هلا

 !نيرح كانوا نرك مدر ١ ب دا اللول ةءاجلا رب ا
 اا 0 00 ريكووف جيك هنصص جور لكم تيت 2 ميررس ا اع | نر إول 4 مدل 0 رز خسبب "زل «ررهرلعب : ليك, نوع ى دق /

 0 َ 5 10 ىز مسميعام ملت 1 |

 فاح ال لك يغ معمر «رحو بد امنا ذ زيسنإ زم اهيل هيا وه دنع ؛ 2

 عل“ ظ 000 12 ٍ : 42



 --عديضص 7 بس ,

1 1 

 وج 5-2 26 ب

 مه) ع + (دنموم رد تأ نكامو ةهولو زهظل خياسو زيتعاو نم مايك لعن اهزننم ةلاع#الرحاولكي / كفوالا لن ةرشز عل كلا ذم نإ يكل قو جاوزالر
 0 اا ولان نيا ةيتمس ل
 1 نخاع كوم علف ) يون عرس ثج عر ٌةوكرإ نس ,انهثال] لعردافت
 ز6 تبزوطا تأ ناب 5 ؟ل اهلل هزعبلم فو ثذ ! رزه ي دس اكرر دان زو نم ]ءوبذن نه

 7 لرب يون حدالرأ [ ذو لي م] تب داعي |و وكلاب يلغي ) ىنع)
 / از اولزاونوعوب انا ايدل ونه هع رصغالا لعلو ءل نابي فضعو/ لول

 جار اكن ةيهقإر و و لاببجرازناللم ين ملامعر ]عنز يالي وفن
 - ]معا وناكذ ارو ىيلع طيصغو ول جز ويلإ تاقنلال اع اثلاب عزمو مع
 اره معييس/و ميل مقلمم هن ثح نممي له ناب «افإ وارو/ز ينج
 رصتر زمر «ةروم لمانر ينزل وس لع ثفارمم نسيم
 لوف نرسل سانايارريدفل نوني ى ضو ةعزفالا مانع اهل نونيل
 لسر امىلسل يللدالو نزع نبضي وسرد نإ فاه /ىن/ لافاور هي طيابإ

 ,رفوح البزار وسالإ اكرمالا ع مل هلا نوري نع دصرشمس بن نراه اا
 !" نإ جوور/ ابعت ١ ل سلا ] + يي ربغأ 5 طيوز إو ملع الز عنلبلغدإ نتظر زكا

 وبيو ملف ومب نعال حافر نم نعزنج) |١2 ان ال ف صكبرز ديو هقمنعر دع بلغل/

 0 0 7 و رع برو هلوشتن/ نع منوعم نوكسامابطخليرمدإ// قلت افون
 صوتلا» . زال ىيل) قف ليا دعايسوز ماغلإ هع فذ ةعبن عا بد ىلع منع ظ موبتلا ف|خام لجن نانو اربزلب لع فقع بدنا لطب درو قينتو تعبي

 زيزو دو نوب نا فاخ ابوطازم# قوس ايتو 0 يس ل
 روتي سبي تر انك وفل ةيليلل عطرتسر هدم ر الجت نيبال ا وهر هل كسل ا لس
 نهب كشوش لمراد[ زاب دج له» لمالك ل اقرأ مو ةوصرنزرمإ ةرامماو هازنمسل لذ

 ا ظ ظ
 1 ء.ى وشو

 ا 0 7

- 

 - نسيه دسيلل
 م

 ا



! ْ 
 أ( 2 ىارهداب + مل قخاو لاسر هلا ملأ د نحار و بول نعرع درج ممبإالل حم رل عرب ظ 0 1

 وي رماب عوشر|ل يف ندكالكتيلع كي زنإ لمبإل لع بوضقم هدي ماقبل 0
 ر|هلاسرو عي ةتهل 7 7 4 تالابزوع كلارلر ذيدعالابرعولا 8 ةخلابيمتس يايلراد اوما 0رتز ينج لمسنا لعب ' لدلك .عهلامبتسا ندع يع هيرست هش هلع يق اممهبر فيي يل ا انسب نوفطس. نو عردر هرراهر رجب عم انا قتلذناو ثا هذال نك ِ

 ٠ ةلئجرمر كرمالاوبر اكرر د/ن طكمره ؛زبإ يس .لعمدلا فععرههنأ ير زرصص .
1 

 دنا مياهه هزغالراو زا درماو ة اتت الاذاو .لوس رى ئلصاالر وشعب عيرسماهب ا 7 المو | ٠ ر نساولا زلزخا ..يعا تسلل للغة للسمرلاو لي بكرت اب عر يسخا١ 2 مرللوس)ازرو) ىيفعلا ؟ لوسراناللونب نوكيانابرعلوتسر هحرؤعاوا . برب هعوادا
 55 نيهزبايلن للار لؤعبا نعم نتع للبس دل/ىتعص لوسرلا نيكل لاسنرإع/ ظ ظ را لبسي زنوم لسير .9/ اننرحاو طور نوير ايدج ليلا قحرلو ردد ةيرشوومو

 القير رسب اكدت لاعب كونان تمر ويضوتنا ٠ ٠ و مينو عناد معيد د لع حي طعع ترم ل زي غدتنس ظ مزروع رب بالف حمس آي نم ريب تقر ةدررول] نم مدل م يهم لعمرو 00 ا ل
 رنات يلعب رك ويصب منعني رجعو اى ح لذ ىادرعهعتمن ضن 00 انس ماكل نم تروركولاب ةلف ثدك بدكم كلاب يلعب ورز تين بلع زع 1

 ] يجو اك زمدفاب عا نر اهك نركب ناز وو هية كر حا ثالاحومب يكس“ 0
 ١ فمي + رماك زنا ىيو/ة ملاجلابميلعدلعو/ هنو هقتض الا م ىلا

 ميدل) لونساه يله ازئاو/م لك هن مجاإ يقنملا سو مهسلاو لعهملا عشنا عدت دمع . 3و) لعب يلعاهل نب قفلاوبزورنو ديلهاجا سويف تدنواذا اشم. م كيرى عمر
 . هج اكّبن تروم (هارم/ لفتة نوع نمعيسانإوأبداتإا هي دارا مهلا "2323: 07



 ن وس ٍءاحزم مبئوزم لأ وا / 1 : ]
 0 1 000 لرب نلصلا نولعج ريع لع اهرب زو أ
 ظ . ب لوس: ىاتوعنرهنل م الدب حو لون نيلع عدوه 2
 1 ّ 0 يلي ةمن كلزز لوو وتعاببسعركا قت ةفزعلاو يشرع ]|
 ع نيج ةقيدشا + ىهو هاك هرولعوت ينتمي كلير ع/رت سا |

 رد ب نع ةونج صحو يي 6مرنوو بسلا كايماب موج مزمن
 .. هلو“ ير ول ل : زب“ اي نبك دورهوج داك ع جوا تربع نإ لك بع نزي هدو هنن ةقنكلزو كلر ويرد

 2 ةلهخ ا[ امن كليو درع بعشر /ل نر ضو ماو/ معن /

 الط دو نؤتاراو تر وعون تاك نل] نادل لج معو هنيع رطق) ]| "ل تاناز ع هند امج كيعت نعم او ايبا بلحم كوع نوم

 ب هب تاور دب تمام روح حسي لحتا باير نوعي لات
 ا 00 - لهفة فيرح نع مابعتتسالإ [زيو «]وعد اع ضإزننع لإ ح٠

 ىو كوسالا درعا “ع حفتن/ هى انا مهو طر امك دموع سامو أ

 ار ب2 هراب اهلا وع (ييقنر اهدرعتر هيكزنل ةنكم يوصل عايد نه نا
 رم سخنإ نكيام ترك يسن رب نكد ناورسدل بتاكل دويل بحإو

 هر يورو ا الل منع تدنكمل/ تعب ريترو بجاوزإ هرغن عزل زو نكيللإمو

 لخا>وه غو رسش ىرتنلا ء انت ذل محررقا ممر زولب نإ مهين كيال بجاولا 0
 .كقينحةنلاسمتوح نى وهسن ا// لوح شيلا منزذج بيكرتلا ررهتسال ميه 27

 00 برن موه ابو لون ةجاو ىهو تاوص < هن يبو أم لامي كوي وهو

 ١ دعا موال انرموالور عقدا س١١ دروس لائم كب اهراقتبا ع لعبور ةرعزلا
 | عسر مسج“ ]يزرار كارا ل عون لرب شروعم كراج / قيفرو ملم هبعوعوتت نر نكي
 1 1 وطال 7 ووارعو بضخ شملان ودوم ابل وشر ئد/ اوس, نال اه لماش
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 ظ ا نول نإ وس لكن ورهاش يضرمو هزم او قؤننسإ كلامة جواك ديوس لمس
1 

 ا

 ١ يا :
 ظ ظ 1

 1 75 ولا دعب



 وحالذ | خل لغع هوانا ندعم وز انبي روف هعننت عما يجراع 0 "4 نأ هغلب قعر لسنا ريم نوافير وسل ض ىنتعلاب إب
 كك جديع وه مب نك إم قوبعت عملاح تعي ةيرعرم معلا ا 00 :- انعز]ى سر هعل )0 قوه وأ فون من كلم نس : نزأ معنعا# رق د اكارم قلو يضيوإة موب اة يضاغ نوموسنتاللا ملوبر يقتنإو أ ركنا ظنا رمالزعاب رتساو عوج اس ةيمانك ظ افةنالإزون يق ترودو 0 كزلعج اا الإ فرخ نيل هنتي وعم مل رس نراك ربو/ى جتا 1 فرج
 , ينس "ةيولؤفلا*لعتلا +/ مست . زغب كزنجلو ا لاف كنج + ض غلب/لغج
 نم ناقد ىلعتس اومتيزببترح اف نيب ناقته اذ ام «لضع رول عة ل : | نرسل 0 ا هي نم تك أ مب خإد لاث 0 ومب اىركرج ملا ةيلو لاه واو توب ىسزم فزع لع ةلالر لاو متمقعر جنرعلإ هوو اع ةلالز كل ذيلم اياك ين نيب يزوسو قل © تيس

 ا قل ةبوسلا | ىوعتؤع مهح ئد اجا  نافلس رب قوزمانأ ذ دب وجب 2 / نس ظ جي و لان وشاعر ؤيم اء لسلازهن/لاغإ ةءوس مو ةرصومب 27 جيوتسر وحان لانوسمالارسير رطب مفي ةدكي عش هلو دك هه هل داو يجام لاف ناو موي لاح لوفل الا انو  ل) اورز هيزئالتل يه اد دع هرج عدو د و ممن اذإ يكف اع لإ نبعن ظ
 هك نعراحنحتس الار طمبكإ وهن يت يفر ياو 70

 ظ ٠ عياربب احبار «تم او ل ءارحا «رخار متنا | |ارئاف هلع اع يدديتسل | 1

1 

: 0 
 ا : مهو زيعم موي تلعاسةم هب تخوال ع ادم ادم وب تلغيم ويا يهجتاسس“ ١ ا ا

 س2 1 3



 . © ماهجلا ص ارغتسل هير نعجن له اناا ل وو يبرز مو باسو فتلا فو
 وينج نادل برو ى وأ ءانتحاخل ند يعاب ثز لكح و! نر كجم ان لعلوم ثني ام ىلع اذن
 ا 1 ارغاك نأ ةويصنل حيت هل علاهيرم ليدز يهرص) ةعبإ عجوز تيرس اخ
 1 ىاس ٠ 7 يل :يكدوم ا ةيفإو تع ابىبح نندزو وبلغ نإ جد عم عتسانلعل نيف انما ع.

 رو ان قنا ارعاب ةريسأ اوعْْس نازل ىنرساو عيل يطور و دوصقمر لت

 عوضا .اه اهلج ابر هينع هدام سوماو جتني ماهو قتل اة[ تدم ينكر وطعم
 ٠ مايا عيزما ناو امر رعاك يلج اكدر يل نوما لاخ
 1 او ءاوجأ تدينحتتتاوع 0 نر يلع ُءذ مروع ةييئاووبلا

 نااار لزولرغدوز مم /ةرضلم زن ]مار ىبرصس/ ل دم هدتخل دعو سكش
 مريت نةدبر لمميوتين ار رس ار هما هب ةربركو ييلظ غور كن ءإ امار هتك

 رحرلاخريضورب ماوصل ور قر ور هدو رمال لعيه م
 هنر ع رج دانا طرعسما ةيلعلا ل هلي |وهسف/نو بخت ىذتلانإ نع
 ىعلت هادف «لمصع ىمدرم لام يضل نمد قرب نإ ياي تن ابي اييالو]

- 
 ىإ

 لم نإ لاغ بيرس اع «عإ اسما بال مطجونلل لارسإوراهر يسوم ؟ررغر اجاب لوحو /لزهتَسال لبس خل نم لزب يدنا <راخ/.اولاف ىيووتصا نب نونح ابيها قلفن نومي وو بحو اك ارو نذ 6 اعمر / اوكلاتسرلوزوارامزوار دك نز اطر وملئ املك شيبلا 5 كو لربايار حمإن نصلك جل نو مل ةؤيؤح دل يئن لاب تنور ديوتي وسي وتس ندع ليد ميمربر سلا كت دم لشن ن ري راعل هجرس عش يلاب ةغلاب ةيدرملم ةيهيمتتارا ب تامه عصور راس نت
 ةريصرمباونمأ :ش)اررغتقي ديكر يواع صييخل هب دارإ ومو ُكِلإَد مداد ةلزنر حتا عه الل يا. لب مرسااع هوا 1 بايالبولإ اعراعتسالا رز سلع مدر



 اوذم ليو ةويلدت اتووسلو هنت ندا/ عورووتتوسإر ىةدسكلاو ةعزرزز ع مررسكو
 رزعالو ضال اولاغ ءلءايبزيعي/ ملص بالذ الجاوي وه طفل ملويو 00
 نإ حهقنانإ اًهاَحَرََو بن كلتزو تحال اء لمس نم برو ىدفن هل نم بلو 0 . نايل يرم عزدل ه2 عر ميا وب انرعؤن رب وك فسار كلانا كل ةماببلع 0

 دز نسحا )آول ةقركرمو / هّياخلإب ةئلنن/ع رمال سنا حآ كال 1 مب ىئاولإ هل ا يم دنكال رمز ةيرقنيل ةلعلل ليلعترربضزاومنل ثا يعتمد دلرا» ففعل دما اوريو ] نرطر غابت / نم يبتنؤم ا لو/ ا نكاذ ل هتكنإ ازاي لركنح ليذز انلوبفب
 هز حيانو زيك ار فواتاسبو اونعا) اهزجيرم ريا سام فيزوف/ كرهوع## 2“ يفوح مرض دب توانإ نيسرمم ةلاذو ساني رنإ نإ وسومال/ نيحراوهح تن لع هلي مشير

 ايو مفلس اطار لعلا ةدر اعور ليلقذلم ةزيل ديره نا وموهتل وعلل ظ عييتاح جالا يمر سوع) نيج نوعرعوس ديمي اهربع فطر عرس نردزررجد) نوبل نير ةتانونوتب برجال لوصول ب غيرك ريدي ميل ا 5 شل همزوعنأ | قع رسل إرسال سال/ لوو هقوتجر درع ا 1 فتي نوعش لل ييصضاشورين] عزمووزس نم بلاأ/ لصور فون سيئررس ١
 عءبس مسرعم تاتوعئء/ارر ةرهكونح( ري واورلا 5 يه
 .:( وراي نر لعاول وضل نإ جرو ليل وقس كس لراشالبس ظفار انتع .ننديلفو عيطتلو بدل ىف ازتسنامنمو دليلة ئيدعلا تم خت اهقاأ يام
 :وارص فرب زم ميلإ | :اسؤفك لإ عتكونسس م ابتلاع رير ار نيزررسدلل ايفا داعتسادرز غنت :ع تم منت ورز جيشا نار

0 0 
9 
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 ١ يطع يرن نقيالإيزبإةدلو كاتس يمانع انج قدا مهشبع مام |
7 

 2و :دذإ لمرور ىاتلاو كلل لولو نور اح نويصرتلاو اك ةيرزبو 22مل ساا
١ 

+٠ ٠ . َ 8 1 ١ 5 3 
 ا

 ارنا ةرااوت م وضدازح بلا رب 0 بوو ارزح لععب م كلذ نال فإن ماظتراو هو حاس ىدا٠ئظرعكر نع. ||
 لان



 هات نين سمع ل مشع هس

ٍِ 

 لام لب

 بسناب موز يما دامقلخ ناب جابحزداورولسجا + ةرازنح بحري كلاذ نإ ىوف 6١ رردياوماظز/ هاحوهيو وغم نير قفياو ءدوأ لص/ زبر مت يصي] با, لوغ
 ةهمزنإ اول نديم /,اغنكناخلثو/ررصم وبمابج زل رب ازال ىلا لش الازك ةيمسال سلام ارييز دفا زلنلا نعبر م7 نير زوو نوبعو نابح زم ماهمتلم
 لكار فلير اقن ناعم[. هوه وورش نو ع ةيلغ ا > يفرشي هم عُب إن يرنزو رغب اهو ررسإ اه اننزواد موزه ار دوقيو ةلاترتساو/ ل خ
 سر وعملا نوكررا انرى سوم باك/لاغ نان يقعان ]ان زمر مال (وترحاو
 نك لافو لباؤعك امنا! نوضي اتي عل جم حباتتاذإ لنيلا كد /نم نيرا
 ينير هييبت وسار تطبع اب ىر يشم نرنو صالتخ اب رمو هبل دعو نل
  ربق] انجوابعضإ ادرس / حلو ذب تم/لدغب يعرب لا كسر يو كرما حب الهو درا لاغب يوب زب نب نك رعرب ل]:شيوم زهور نم ةدجنل خيرلت
 قتنررددر ى دوعن اد تي ءإ قلبن . ليلو عيافطاصبا حطة يمن

 ريومو نرصو يرتال/ م انرنرر انيعلز او بوس عا شبس لشي طوس + الكرم قس
 ندكابو با: ومال. هلا نار بلسم وهبل7 ا بيتالل نرش اوربع نإ ىز ,نم كلي رعاولا كك وج بعل معد ضروسوم طي زريكخ ادم مي يفع الط ة نت
 ا 1 ىو هيف لاغ د 9م رلبن .يبل قرت اع عينبعلناومبابلواهجعل/ريرعأ سقت زعل قي إو ةيجدلا ريح كرز نمزن لاول افو لجبل اورتفاو "نووجعي ةرخجاولاساوفايرجب لي لرس) اذن وفيه نر بيجر فز خأ تي نيزي ذل زالعرلعتب لبو نيمرم ف ٌسكأ
 مس نزع ق4 لمعلا ري
 0 و مرر درا وبما : بوجع اونا ليل يل ععب اهله لظازبلراقباو ياس



 يلع لع ذل از رف يف اعد نلع ءاؤفل وعرب ع )كو جس زوو مبلع نوعزن ذر :
 زو لباولاد عاما نس نيف 9/4 اعوام تعجب كلا رطتسا يصل لاخل
 ريناد ونخناو عفو/زيوخم عضرنبو ورم ماو ةر نعاورجا نلعب 000/»
 نموت نور نأ ننح نمر صرجرعل .ارعامئاربر ىلورييج م اغح لضإبل## ا يفيبدلو :كالاع لزسالورقمر نزو ةويزمابإ لبا رغب ةوربغي كا يتبول

 ا منكأل نطتيمار فو يجارع) رعأ يد تعب ىزخللل نال وزع ةدجنم جرت ام فري "0
 ناؤاملعلاو ضاعئاررمإ مدل ن لخويا كؤوسب منال مهوناوب ولع رررمسل يس 07 |" ربكزيمبابا ٠ ن نكد كورس وربع لك/زفتزن/ عل هزنوز ةئقتسم شن نجظعلا | كدك» بورا تياوبوررعس مد شيرزعإ روربتا وصل ئيلاسئسا 2207 0 0 ارب ة وظن ب ابار رىنرباو نزتنزل تنرتنإا اب حفب/ مناعرل د قون معهن سالو 1
 ' 1 موال و لجن هل امتي لج[ ى تتم نإ ءوي/ربم نم ”ةعرزتم تاره يمر اهلا 3 مساع ا
 | جول نم نيك صرصضا/ + ننمبلاخئإز © ندسزا/ل/ ةينتنل اب ]هإرسر دهن عم دو 00 1

 لتس هومر ل عجن يسلم د يباو از زكر يشلاو ةيذزا نسر ل جبر رم اواخر «وصع سمسم
 جاما انسار نلقاك مل وكي بنما عز عزو دع: يقسلدا عءراضف ا

 . عري ةلْزكل لع ءانامزك ليف كردي تبر راح فس يو عيزباو خش 2627

 ب 1

 دلل
 0 سيرا »0



 يبن تاكرالا 7

 ظ
 ا هب لس /لارشعالا هه نجا ن

 0 ىشن نيد اوعبن الار هه د نجا طريخس إب ةانل :#لاووانن 35

 ظ 0 1 ل منو 6لتر عفا يس
 أر سارط ا /771- م وو داما 0

 1 ياو ءزوشلو ا "رو لفصل نر نمررب اسعار لج 50 رن /ذوكذ تنل مدن

 | ار ور بارشلا" يسد ا كريد عاوبفي نال ل
 00 نار كلا يالا مو ين تالت تاكا
 0م "سب ى ١ نسجو اه اد ن2 الأ# ١ زعز/ + لاقل يت ضمور بلاب ىف 7

 1 اب يدع /و ىلإ
 7 ' ىرع نامل / لدج

 ش

 حاو (ضرصالو ف ةرهكرص له :
 ,نوو ناكر االول يلح قوش

 | و ميلم 14 دوشرل نر موالاة نيام لف غنرلر 1 هب
 0 0س وسو طر
 1 ا | سنو ربو نيد لصادرج رذ نس دفحل

 0 روزا حو ررفو ودرء معنا 0 ظ
 4 .ىفاللر

 مزح 1 ا يب. يل يوتا 9

 // نم نور / نراعي الل ىن . 4
 0 ايزو عضل م نالو/ ح ا

 ارح وزخصاا ىف هنالو/دب هو لإتاو وم ف نيل نت قسرا
 رخرضالا ىنوي ير نحن ظفنيوا تنكر ويلعن + ةدتنرارشتك/ن ررةدعلو متم
 ئنن اهب بنزع د وكرر, دع 4

 مل/رلا هب ممعسور/ اب ١ ادع

 كك 8 5 ريا ! راو بز ع تور ادفع.؟؟زفننإز اوحو بن لهز/ ع

 ا 0 مب لذا قعب ةيزفاونو/ ناوهلا 20 ىيزعينو ثاررلل
 خ7

 .لؤرعض/ىئ/ز مال وس دلو لألم ا
0 

 0 ميري ]ول ليس ئلام وين 0 ةاعهنيول/مي“ 0 زئابإ رب اسر ى تدعم 0000000 00
 "٠ هظقن ليزر «نغال/انغ ومش /نون إ ا ليتر 1 رز وكم ش !.ءاوولب نيموعنو يب هيتحو نكلالل رر ةم انيق ل اوههنبز عييكم 0 0
 ا 0 0 000

 : : : ْ 0 م / نو ُْ 7 070 7

 ظ عرب/ لور عواطف نصر هيلو 8مم دعا خدم 4
 0 يا ميا وينرسورم كري

 ١
 ,وبث را“ قلا رلال يناثلا نضال" لإ

 / 0 , / ظ /

0 | 

 ظ هو 8 1
 صا 5900001 7 10 ا



 00 وهن 00 طباعه رن ةراؤشلا تن 210 هم نومي سك
 0 «,رنإ/ن لخبر يتسم. ري الر وسعت لن ع عبر نورس

 يزازمد رم 10 ”ةبككالو متزبصو ملال 4 .

 فرحي ونيك رثوانيلغيا ةطعم و هزعتب سيل دوبيواهتم ؟قتبناق حريقا مل نور
 رو لعبنا لل ازكو ريع فطعابر يحلل و رعي ام رخو ١ ازنزم لعج ن] دونك بك تع رررمر

 00 وكت هيرردراولات يؤم ربزا دوجب "ب خس
 9 نعل + ةمارنناو رمال .ةقلابملل قفار او لافا؛ ةعيرطالنوتنل سرا هكر ملوع ظ 1 ردو ةءابعإل قاغخ/ + : [ريععلا : 7و سنذذ/ ملوف<ي بلططغا هنجرسو نسلم دعب ل 5
 ع | انضاامو هلع ةررسحت :ءلددصلل ءمتامب ارنوب ضمرز الضأ اربم بريل قش ملط مهن رر/2/ / ا
 ولي ورصار [ييالاو ةلرلل/ نم جول اير جماش ثمانل ب نر كأ 0
 جر يبرصا/وزيعو اش نم الاب زم :م10/ورععبل ضعي دس عد هل 4 5 ا
 أ نمر عمو قس رصالو عماش كم اهمال ةكلوب عفو دغرصاو لعبت 2 ظ
 أ(

١ 

 تستج يجو تس جينسس هيج

 جيم سجس 71ج يح 2 :

 -: .ةيفيتس بحسم

 | [ولإ ينبرظلان رر بريهلاز لقو مداعلا ؟ :اععشض] مل قرصبا حور ع 0 را ظ

 لع ىر بمناودلات لهن زهلان ضو / وشوي زكا دسم رغأ 0
 نيل عفمال دضريباو همر 0 0 دعس ديس 1
 | بوح ركلة وكيت ميار ج بزح قلن (قنل/ ق عم ستر ما
 رد 0 2001 راع بع 2 ظ ا
 تيتو لع تلج ايفو حيو «بوبتسب نأ درت, و ة بكي الؤوا 1/ب/أ اس 0

 ملعب لوه ا هن كرم ١

 أ

 ايضاشإ هن لاو مع ]نم زصحر منهل :مع>نرخ) لن الح لع ميزلاو غضولل | ا

 7 اقدر واف وذ عد كَخأ لبيس اعربصولررؤعولا قالو مس عرس دل لروح 0
 ١ 5-1 0 بيس سدو ونزتلو 0 ٌَن :ركزممل اونعاو جيتس الإ لاما لأ فارما ىك د

 ا دمارو و ببكلا فيمن اديلال 30

| 1 

| 



 دوس .ملع/ تش ةدابع نوكرنت ههلاووصت/منمن ردت وز حاسلاط

 رهان لعل ن اعالإ اهرجإ نر /انس كنا و ؛اوي/ نس ميزع هن |دماك ميلعكا نسا لمو
 يلع مقيئردحو مث امر ساحاول قةلدل داع مين زيكاتلل كرر وعي او رملأ

 نولؤر داك وبباو ةلزمون اولانيلعاعقتدإ | ديكو لح وعزي اهبدتعام بوو
 ركع باز: مهرصركعابتاو وتعب اروو "دلل الدر رر ع جالامواه اجنولندل)

 ردا دبكنإ لع مج/رروصفيوفع ةيرؤس نس ازمهيو لاعراو كاك ع تو /هزهش إو

 د هدر منك وكل نر نيود وك غشت ااو ةئزم رود يلسلا وزرع

 ' ؟ نع لام عزونل و هد ناد عصب وت نع سبيل اتا الإ ةلاربس اوراس منريشب
 امو ره ؟اعيكو/ طلخا ودكمن/ أور [ؤزكا/ىلعابر لاق ةلازتلب ١
 رز ل عدلا نقار س ليام راس ! يل عالمي ح نرحل ايتعالا اح 8

 ريو ويب ديدلام نولونفنت نلت متلو ة/ةروقن عشرا هيبعمل كلا هن 7 7:
 56 د : 1 ءيلعوبرجأ بيدونو رم درت .اعر دنس ضروف روو/ ال باوج بيس ريدر اير نر
 ىب ىنيلي بكل ة زو ازعلارنكلوس اعلا و تز/ نع. كو/ر ارت ثوهص
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 ياَحأى نفاع دم 2 تس
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 (وصحو لسنا و صغل يرو .انإزن ا عن لشم نوزنعتت
 دشن اذار

 عينردنربر داوم دا نوهيكاو ايطار عرج يل ر ضاعن ندع مرو اه زطفالوذ واراد نسا كلن برامج ناب هكربو | بيس رشي اذار ؟يووفق نر
 نر نومرعب ع ض اي قلغنديلاارم وج ةيئزم راك لعن بلوس يدا ان 7
 خل احتنالاب هك لعر بولو دارسدلا اورد يلع: ءو ل وع قيينو اليلغي نما عاؤسا
 1 علوا نور كجو نيبو ايحناب مسا زفو وغزل لع شاو ضاقيدرل ؟”ةغئابم نوقننالك/ باكل ل اب وززج) تبع لولري)م يورسم عون لمتد اهقخلا لن ظعب لم

 1 رطل عناللا ىلعررخ لمنع زارا بنر ز/ ملكع وب الح ليل
 نإ معوبرت >ارتفعل :ةزف ب ةغلمل هليدغي م ظنا ملا شن يئن بأ“ اكد روع لاناب نيقعاول تن يرن تنك ل سلع .ارساولان خش 0“
 مز الار هلنئلض امورينردلا ؟زئالا هبات نبلو الر لالا
 هيما ايوا ) نلخ ءروواسباو عمان زوو اس هلو ةعس داو رول تورو خ

  وفاوءربثا ضوبلع زر || :ىزرو/نورشغم خو رتت داع واتيلودلا] قلخال/ تل 00 ا وود يدنا دلا بالا ة عد ام تول زو
 ب ير بس لو يونغ ل
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 كورت اع وعلا ىو ن/ري/نم يلع لمسلايو نوعي ضب دل اونو تم
 هامل ؟ م ابامشا ةيلش+ يني ئرتواةلرك ركن لردك ين اني /ه دمع
 نب هيأ رميه 0علض ضو عورزر نوع :تانج بلو يي ينير مرعش
 . هيض الشكوي لام عهارمر هنجإل ثن/ عدو فتارشإا ةدئز ضير ممل

 1 ردغ/ ل سو عملفؤلا قلاورب/و لاكن يرسكيم لرتمواوسفإلل جر ديس م دوج + روس
 ١١ نازكاب ىزاعس را هلو نبه عانوس لايكأ نس ئتنيتتور اح الانس |و لبا نالو/ت اك م لصوم» ١

شنب لب ندرك اع رش رى هو طوول نب ني دلع 0 1
 21 مدر + باو جمانإزنر بيبو كد

 زد لح ١ رسل اوعيظتالراووعتداو مدون نور دو نم ةلباو ينصر رعدج انك ييارسإ
 ص0

 ال و بماعةرانإ عمر[ سال كوس بصر )ال / وسيد سلا از دجن عساك ا

 00 رب | نوكيييس اندر نم ج/ لى ه رويسل/ دون .و/ر لنموع لغهنح ارت 727 لا ومما نان ناو لازوجد دسم ولذا الد نورسبعياج نود 2

 8 لة فان نه لوم كوع + عر ضر صل/ مكن إ ززو در ثوم ملوبكان ةناشترت ظ

 0 ىفيلاكزل] غم هج رش ب وح تنص وهري عتاد م تهز /لسزإمب مهنا

 اعاورششإو ودعم موب سو ملا عيون وخلا ىنعسإل نم ككل غرو توعلا#

 /7/وب بارع[ وح ص مو صلو سس او وضعالو بن اهو تريد ع غب
 ال/زعلر سل ام وعن زل نفس عيبا رعو ديل جامهعل رس كعلم عا ١

 طوؤح ا زعاع تسرتاوهكاباعيت ارز ةلزرو عاني هز مان )[هؤلعنال اكو
 باوعبإ همز ابرمبنرمكلازلو ءارئل/ تا عيونمو/ةبرتا بازعال لرلح سى ولا
 :ء ندي الاى غ؟ نموسهزركأ ع رك يويدل لاذ ب نإ وكوف) هيإزعلل ءإ .تراص
 نع دب لى مس يتوسع نيا نمإ.لرئاب دعإ ضعملازه عومتتل كا

 1 2.  انلو عازعلاب اوزخ ااه مذ 0 رح لل مارق 0 ا 4

 نسا لما ىرفتدب) ىول عزحا لا غريس رع ترا ١ 00 حرا | وسل بر نار يرخم نمأ ' نم 2 ظ



 377 كول نرخ جار يلح عال نجل را وجم و نوجيورو مدلل زها يب
 متقن /نيلاوناق مع نهم باهر ار ناوردل ار هصر ب“ 1ب 1 وا ى| خلع نم ارو يدقلل ا نواكوبربأ تا زوبك/ كب وسانلإر سوف ع اوداز يم ةزهتسا )+ ثم يزرابخم انو دلك وس ِْد/ لإ ارو لسنب هل/ذ لثن نولعيب 0 نوكيب نمنم حاينوموال تيرا ) ليعيش ليعيزناول تنثر تح هربرز نام نيل مجانا 0 00 4 لام ةورزتز انااا مو لَ ككاوالا ع نيل علا ار رف ضي ديرب ثالنالا زبلغو مزنكوس مد]«دلرور تن ناكولل ١ ازور ديو ترسل ١ ةاوري معين نواز جويرب نه فزنا خ1 لسلا
 نيب نمر يرن مزيج زكام 0توكتل | انرس/ يزعل رول اينب نعوأ مبعزن اح فول اب
 - ياقتزب عقول : نلف لاخ وسو نع ع «ودزإ نم نوجؤيانيلعا) انغل
 لوفي نم حربازو داعب الاب هيلع ركز وزع بورد قش ال

 هناي ارو 0 هاربز + دوزهم نار عهيرررل لان عمل
 يازلبتب دوغ عع لاودب لعل مز6 رو «اييرخج مازعو وسال“ 17

 نامل ءفرغن باعدز صول ة ةزماوحأ ةناعو بازنعإ) لولح تفوم هب تم
 نا ماكس ثان ل ينؤمرإ عرج <رعل ل ءازدلا عشتريت واو )|

 0 و ختلاه)7 يزال انما: افولوم 2ع أنو يزيل ينيرزيب تكن 0 ١
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 رم نصابه للان :
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 01 طر قيل ورز نرتب عاكس نمو 7 0 اوهنِْس) ْ

 ل 4 59 0 / ةبسعل ا حرو هبهدتلإب سانزإ ىزوح سب بذي نم اون نو وو
 1 اج لل سب كت هيلع هم ينل نم ند ومع 10 1 3

 1 0 ود طي يخبر باتا وسجل كلل متت وحو كسلا ة ووو لدعم
 1 لودي هاو" يتريلتو رخل رويل «رسعم ا ار تتلو رزوم هب ةَيْشاوصْعنُل

 رو ديان تميز نب خيبوبل مذ ليلا عو دو تنرولا ةلضاو اوجد ر مشن
 0 هيعمل هناوم لال اولا أيل دير قادير جركل ل اع را
 و لاب ,كفس اهو د ء سيزكيل ني كن ناو وسلك ف ةغلابم:ةلاسرأ نيو لن يمحو

 31 0 ”لوعلإ يرقي نون (رسالإ ءبعنسإ ع باوج ملعلو ور عكف رهن لب 0
 ٍ / ع نولي باع ىز لاق كروي د ع نفرصلا ضنك د وست 0

 1 0 يم ابنيكم لع الل رفد نغو ا لع لرسم ازمير

 « ل ورزيدلار تضل ةعيسوفا مريس مدل طلس ارح زا طيوتخ عع 0
 0 رس / / نال هنااوفتحإانمرلع «رم م قت [رعتج اي ذاتك إب رن / كك

 1 11 0 ناكامو ٍةيدل 3/2 + ز/ حم يوي بارع
 منزل وس هيل سةر زهتحالا ع ةروكؤيا عبس ص منعإا خل“

 2066 لإ بلوم اعلا لورد 7 ركهلا جيرفلو ش
 2 / اسي 00 د ايهمعن نكرب/ لزم نأ مرعب مب 0 اغتسل مل ْ ق

 ظ 9 كيلذ اعربالاموول/ ب لزتةن سن ب ع 0 نسل 7
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 رد حبو سيرت /م لوك“ سوق نر اغلا الخ ٍ
 : 1 كر لور شتت جولا عي 1 دك ولكلا ع

 لوول رياء ةروويو اع 7 هن ايم للدم 00 (4) عب امج يستتم
 اد ١ مرهه رست ءارلت نامل عيار يب امو نمقلل اء سمات داء لص نسدنر

 ,١ 0 ١ اهكورشس مدان نولورحم ةليالل/ 0
 ثمر تيضير تدغح لعووشم نازل كل لقبا تالا كرب رياك نعيش مموغو زق كلبا روصلاب تا هشر/رو قفأ نطو لونسر تزل تاو ع ةلامتم
 واهرتسلا >ايزلا عيب" بالشكل هن نكت حز امزارق' جع عرتاباع هل وللإ مالا متي كي
 8 54 م/ورا 4 0 ل 7 هما“ 07 مس : مس نسل م( ن4 ظ

 لس 00 جز اذ جناوللن يضرهم لل اضف ارض راسل نإ منْمَح اوللزذر ملا

 نمر اعنسسر أى يز اح يل سن ركام دهن اس ئئكح اص ضمخبو جبر باغ زب
 يبل عن ضم / عنا مم نال سيب نير ليفت نادارإ [ذ!رحاج 7 رز ضخ

 ندسلل ابيوضرعلإوإ ناياللنوبواشؤل نينمولا نم حلإأ نا ع نتبع / ضرما
 اع لكوفوالدعا و / دولت ال و لهتدم ٠ هير لع وعش رضع ناد
 يروم يمحي رس دعب جالو (ميزمب رع مو لع طي غرار جت يرحل
 ين رح :رجولا هزيل ءاوج نس لرب دز/اكرنويررماع تاو عباد وعر
 أ هناا نيرزسمتلا كارما وق كو نر جاسم بكبلؤنوربججتلا قل
 وعن موبابلنل مودل يسبب "ليال كلن وص ميل و ءلاؤيإ ديف ضروس
 اضرب م76 0 مريدلر بازل ترببكا هر جورج قاعات

 مجلرو اغإ رموتسم) | ذإ دوعفلاو دوبعتر عوار لبغلاب لميا تب يحن
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 ءلاتو اوسلو "تسلا نس (يرتضال تايياخل دب فاشدب) ندصُر/ نقع هل] م بك ظ

 دي] نوس زلم زكا ينص وعلب لوو 6 انو كلا ذ «لض ىلع ْمسَرييَع لوط
 . ةروراع ل قفنل نإ امرا زك لاسر فلي يمال سا ب انوكافامإ
 يجفإ نقع هلك را ب .احاك اه زك ىعمال اسي ورق بسد دعانا
 ل مناك د 0م حك نم ضبع يسمو دبلو ند اه م
 كول ورقت مارعلا للاب يال م يرذو لك ف ساظر زو صخ ال رك يبعم نع
 نعم يوم ىرَضِب نم لذ .دلره عم لاجمل اوني منع لب ::يكدلل وتدل 27
 زبك" اوك ريب] لبف لعالاة الر قع يسا/ىونعلا» ؟لرس سي ان لينروفا
 عزم 7 لوا التيوس نوضبرمهيطلو/ ال/ مب نزوحوبسو تريزا هورس
 وأ مضر 0 ودلع المو عمسب تم < نوحزساهب ربذام

 ظ 36 00 قروش 0

 ظ منا هك 71/071 سا تلال 7 01 هروب كقلل/لزضلا 1
 ] لكذ ار دسنمز ميال ةإعلا ””رقدرهيو خال >2 . ةكلراهشا |
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 و رعي نير ماو شل اهتن/ررهشاورج اني / <بتهله م بلو طاووس رواج سلة يوص ص7
 رعش رب ليليو هما ود بزنس ييزلإ ىيتاكا 7 10 ١
 ظ مرمر اقر تاو تويت الع ردي همه |

 رات وصكيو تاثو سحر ةتاؤرغةلز تعال لولا 17 سلع تاع
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 عكعالارلخإ ندير عدوا اد ءشابإوإ ننلاو/ ب احوع فاه عصري لمتنا

 .ميرص نأ كلاب ادب بعكعو كم منرغن/ ررر لخ زاك لوزير رو رضا يلع

 عهبسر لبتإ نمرمجلعرشت ار مم يسقي لاربع ربيق / هل لدغ نحنر ةيصرإ
 اليبدلإ نت لاوجير نلت قنم يل لزب تنبرو ىدلطظال/ نمر أك زر عو لا ربولا ناوي ولك ةيوش ردن نوسيعتي ب ير ايا

 - تلين ي| هزوو ميلا زدجع نجح يني مه ضر عل موس)او هنرو كيوشرو
 بازعذم (وتلهن ن/ نوعهشم يللا نإ ىدم/و ةوقئاوهر تولعنال) نم وملون

 نب مو ميلك ده اكوبإ] سسسسنع تررهغال/ <ةبجر ترجر ملى يأ نأ ن هعيصو ل
 دوهو + :زلو وثب يرك نم دعب تزنسح يع ماي) نم مل نري /عفنملا ةروسإوف

 ٠ 0 *رسر يعدم ريب ردو وصبعب كش درب مه سار بعشر يطا
 لهما سل بر «نوهمسر خبر روث دشن رو رت لمد

 هنيبفل وذا وستاي / كل ةراضدلا هزيم لينكون د تن اكرر سك جرل7
 اب ةرخطيوديب اهلنا, فيقوم نبابوص لسديةخ روي و ةبعخ وفا
 , ربرجردل اة مكافنإوادوبرلراسضع رجلا ييرشو بانواع
 مهيعنلل ]يزول عر سص/|يرحإ بوك: [ض ندع يلصعو كر اهك !يدن#لو أ
 ىرتسو ير 4 هداغب ملإ باقيإ ذئاقإو بلغلإ برنه اع حمرإب باتو

 ا أب ارشلاىا
 17 ان ل.ؤلار
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٠, 

 ” ىمازتإناف زب ) روس ن[ىدوتإج .اح الج عير اهروضلار وب اوي
 ضق]ذ ]ربيبمنار دل سؤمملا نم زىبك وأ ل زعم ع دررس اير لو عليم
 ىبدؤس قاغن ملوف؟ب ووكر ةلرابم ةعقبلا و فيراني هد كس ع ةس وز خ نال در نموزيك د لعأ ف بلوق .اعدرئكال اهوسو/ينسلاو |, ورالب قوتنا
 لكك ليمنإو اقناز و رهب لوح نر نرسل هدول بيم ولاه لشن نم
 وير تعيب وركل -رترررب موسرلا ليلا 9 50 7 00

 روت يور »ل منرح هاب واش . سرس لل
 9|: هاما رعتو نوتافإ ”ةكياللال لييز نيود هيودلإ اكالا دعوا كناص محضر قمار د



 رمال ومس زو دونتد وامل هن ىدوسو مرن نس مهلعل] تريل نإ يد وروشنا اهنإ+
 ,تاىسوم|ب هتههكع نب ]8 در ىسوم نه_ينوارس دلل كا ذ يضع نس ا القو ىربََت

 عل مداءأ تاي ههاوجح ديرو يهكيارر/ هل يعم بحمل نو نر شمل لما مس نر
 بلفكما 6و الإ فوؤعيسام قعر دع ى وعلا ان مصب نإ هارإزل نار هه سرلل نوتجص
 نإ ىدوسثل ةيوسؤع مشع كلضعز لاو بهبرشو ج7 لعيب نع همنا :يحاصعلا

 ىدرمإبن]ملونريعم كلقع تلا ناو ملزم هيلع لرببر اضع قل نار دخل ع نم كروب
 هير ةهببخ بح ناحاوان لرهوط كك تستاو أر اهب ةلريركتب ملائم
 حجري و بققرإو ارم ىو ىنبكاسلا كفسلا نم, بيردإ زج نم ةغل وع نزح بو

 هيلع لوبي يسرا يو/ ةلاذ ناد متل بع اغاور ميار عب رك[ ذ/ل اغير بع
 نولس | ىرل يدك الر رلوعلاغلكأو/ ى :ةفن كرمتع زم ء | ث//ى مسوس لب ملزم

 لما نوقئالو لمعلا نم عسانا برنحإ ممتع اوس دلهي نم ميد وح يربمج أ:
 من اربح وقع إو :رسرو طنس د لوب ز عيب هلم نرجو خيب ةيئاعو-
 مرنم تدرب نم مييمرركض عوج يعن تسروصر عت يف ام مي كررتنسم

 مندي ة يرو يعم هيلاشب ىوقسير كقياد ورعب ار عن اهردعب نخاع
 ىوقعب بن اسم لعتو لعنن ليمون وبسم صيت صفو ايفر مالا

 عربه اوم نال كمبِج بكب لخ >(و ةْي وسلا يب ذ لرب افك م+/ برمز اح ]

 .وسبونع انم دايم حم عمك ل ؟لي هناء ىيررلل بيل ينمو ملين وص 2
 و نريوطلاو ىلو) لنص ع ننلا لع ههيو/اتلج ع نررإ .ميسن + كركم" 2

 ؟عاو :رد/لاو عرلاو عديضلاو داغار ىقشا
 اون جالأر عب نإ عني نما معلا ار عزو

 ل ش عض مب ذاو/نوموإلا كا ىدعت ْ
 لك 1 | يو لمشسوا

 ل و..دمملا

 نإ صمقعل رورو رش اهنو

 "6 مرر دوعب دا اوك الع ل
 3 رسل ا>وكك

 0 را رع وا
 0 رو اا 00 الرز ع ونص
 2 ا



 و 6, لم انو هبل زكر ني لك ٌيعسو /ىدآن زادضر ندي لى م“ 0 1 _ 1 ما ةءوسس ا
 7 8 5 ا 1 'ٍ 1 7 2 ران اك رت 3 روسو 11

 رف كوبر 9: رج ميزونأفاو ءيسوس زمارلانتف دش 1

 . يسر إد ملغم لغذابللار/ل حلاو ةر تمرر 3 نملس تررزلمإ“
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 ا

 10 - .٠ اح
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 رو 1

 / يا
 ف 3م

 3 1 تفك

 2 رمه ١ ماك ى

 فلأن ءيغَتسلمع

 دج ديول منج | /روعل/وم ليتر فمع زمسا#
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 ودب سمس ا دعس سمس مم نحا

 رم وره يون ازد نحلل ملازم نإ تر يبررح/ لك رمزي
 لكم اوإ بجي نوصي نو عروس م/رقزاو سنررإ و نفهم «ءوبج تايهسلاب يو
 ميا لعبلا ,ةنرعتر لصالة مليئشايدإو لنلإ داواع وش /ذ/ئقح ارح هلع
 نس ذإ.متلااعى/ مالرض نم دعمكم لا نديرو /ىلع ذم ناكني هير ى عب

 ل سارلخ»[لزنا «, ايدل تاغ صروب/تويزإاولزب نااودار ندعي خ/ قرر
 نو تع اطاهزع وبن يكلاح در [ئرنع ترب يارل/ى إ هنو يقر إف مزدن
 ككازلوون ا نمر وفعلا زيف اهحذلا ذريتسم اوتعنم لاشلانم تق خو طم الم تي
 «دونعا اهلس يلا يضنإاو لغعلا وبيلا قلخ رع ينيل مياسه عاريا

 رمعاقهاو ور /ةرلرتك بريف تب هنؤنادع ويب :لرزو يكد مس ب ١ ا
 و 0 م ر ةئمصأ 5 لخلف ونيل ندع أ باوج الرمال نم لع بتتسرلا» 7 ١

 وة ينس كراعب عشر عرقا اررختال |
 زمان ون نم انه 1ك بدسم نوعي موضعا و يل سرسور: / هايتس / يرو سس إح

 و وسيف زر هانم قلعتسزا صخري امسك ير سه اراه نتو 2
 عه زدعجا دهنرتسا نينعزور لد نو ذش ىييرتتل اسكر لاو ههييمم
 _ قنا خلاد ض دلهنادل كف نع تلهنياكم هكر رو ميكا ا نع كرين
 . هلع ودل نو هلارهتو/ يضل[ هتئج راكد يعبر دولار واي ىلع
 نار ارش هل طال ليا ناو زيييؤلا مبب ينل نوبت عج مبلع ينو هبلح زين

 نطل 7 نركؤارهرصروإ /١ل ىوم كلرفعره رمل /هبعربخ راه, كلوت ء مهل 1ع رهو دود ةضارلا) : عزت ل دذابع+ دبر يلح اوبس ةءارتس رات 1“
 / كوالا لاعب يير/ع لسا در اح مرإ نشر [[/ نان ة عهضنم ع/ نيباخلا تس
 يواعلا »و هبلفناو شير بتنك بواب زعم يؤع ل مل وادم ة وحليب لك يرغو) 5-5 0 0 هيزج !م كاذ عرفو بلغنا ل دلو كاض/ع .رعررسل/ى عر /!/ لم
 “*  ههعيووا كلن اطإو مالزردإ عنو 2لاة وقذف الزكل كلاي وهران نارا زا كابو ] عازمة فيل ب هلشإو هيرو ىف هس الفلس ياو منجا



 5 00001 ص501 7 "7 577707 00راوولا##يف“ك“كد_984ئ ظ2-ب ايرط د ارق

 ,رثرإ «لشلا بلع من 4 )وضخ مكي ضموب اس ةربلاو / ةايفعس لي وات اع >< و و امورتي عررعزجاو هزت اور يكزرلاروو بس زم كبح ناي ط | يخبر قابطاب ل ءءء فلا عدا بردو هلع بول ءاقتو هس مسا واهتم أ كد | ايرلع ىكاح] نيكو صح ثا عدو را لكى دز ؟ةز لع مل مشن كلاس «ريإهنبض ايو اس لاخر دب كت # ري نهم لاغب باث نعي رت عوتو هنمالونح معبر :ةعرد اع ةلالرلا درر 0 انازررعب ني تنك هزم اهدوتوم كوالا نوب ياتو ليكجالرنو تدي هعظعب الل مش عب

 نيلي زننحئلح ذإ نبي للا لب (وخعنم للإبل كى سجب هذال جار 0007 نركو .هلزرخؤلل نب لزم 02 ذهن متيجام يبيك دعم ىداوماهابصو سرر ةكمنم نزولا زن اس موفايغا وزع ب قانا زا هم
 د ارق وتتت هورس لع ىنوولإو ناميلس نيران مابؤنسإ نوكب 1 اره لعو «٠ ىبهم]وقظجن اا شره تلفم , ةبطنب ةمكعد عهسزابال// تلاه م 0 هقول ارك لفبالاراعرزع ا ءانيوارشل انو يشل ت) ىديمع يع ا 5!ئاورمتبالء ل4 ةووكمإل را وزولاهانم لبحر عاوز سال نارا زول اور هه اليه زسم هللا رص ٠ )ميزا ثور شي ارم صل روش /لييس لبيسل) في رور تملا واتم نس . اهرتسو سما ةدابعيلاىا نادم يزو كلوز ببي ارحل: ادا لمي يزل نور بعت 9و منو 6 زج يع اجب ابهرككم ذهل هد سوينا جنومو أ اعرض عار دز هلتو اسر ذ ين /ن رك كيتو 9 ش/ شاع ىاوأ بلإ  [سنماب ميهكع يع زنو ماو كول د عاني تلكم تيزوار مله ارا ابسيربتلاز هز ردن دللم نب لبع انس كنب تيبفلب عب لف ]م ترجومنا اهيتيئون تت وتبي «نوب راهوكتسي لاذ نيزعا لس هج ابع ما مي ظخابو مسا قش دلما تبا نو باج لعلو كانك معلارم عملت لقدر اسزقتبل هير اقع نو يي سياكل مرزإ ناملم لم قرم] طصاربت دإ ةغاباينار رهره ار م يقرب

 انف ملاههع
 ا

© © 

 َ < والحج يدع ب :ررسا ةلئلج هريس مز ةقيدصر) قعر هلدعا ةار 2
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 -. هم الطن جوسإب قاقن ملي مو ن دادنابو ندرياما هوا دلو نيسإ +
 2. رج ناواعا 27 كيو للا لابس تام تدويهسنا قو
 ةالناوب د فما /لاز باوكلا كيتي ج يوهدو بامنك) جزذاو يني مجحام .كاو
 سو وامدم عسل او لعمل ىف[ ةرغلاب يلا ب طمرجإ ايا ع شنو لب تاذنإا

 قدح زمو ةئازن ب اولاصتخ زي نكعمو دوجولاو .؟وصول)ق/ زعلا و نوصي
 ظ ر الادواررفلا فعلا علا رو طدملإدلم دا انك يرلعتامووومخم بصك
 | نصويصظللا مرتسعدتس لا وقع واسيا نيت هنا نينو لع ازو 7
 1 دوم امر هناك ار تيكر ترق تس لور كس انراو خيير ت
 ندد وهطبز دكت ]نس هن ع ويعلون ملا قلاع ام نت بهذ /لمرومنز شع
 "  وزعبء] تالف وفل ةس لعن همه عج را ذام ورعجر | ةازكتاو ريوق ونت
 ايوتخي نام نال /م لسرمع/ 0 هاب همنا
 «صنا و «وتارهرمت| لخربم ؟|وسال/ ةنلعم تب هريس ثاةكذإ ناس عَلْوا

 تزور ه برو لهل ليو هنالك ب ازيتسر نر مبلس نم ذم] هب عئنت  ةئيفإه رح لح
 جهلا زوو نومللة زو أ وبن نار تو يلس م نوونعلاوإ بكل فاع/ دبأ
 يووم زإاونولعن كي دوا تاس موك هيعتلار/ قلل لإبسال/ لع
 تكزنكلرجرإ اغتال ةأدوجئنبو) و8 < تزعج تلعب نكد ةررظمو

 ا

 درعونإ الاول لدمكعو ةنزطدربا جرغ ؟ لكازهو ءداقتسو[هسسزجز باس يوت
 ىبنو امإزنرؤإ بوت ماج صو لاعن خرصلا تلذ ع ةلارن] ةلرسنلا وع ملاهشال
 "زر له )نلو للغسل .امرتسلا نوي ئنحمنلاسر لعزل ةماق/ل بث > يعن هلا بي ظ م. ور نزع قيلخسلل اعز تما نك خحرتلاسر لعزما ماقال ب دريئن هل دب مبب 0 نجيلو كيطقعلا تارمال عماجإ ل وس الارسال الب[ قزإ لوري حيرتلا نع
 اس 2 اال لارا واو درو حلصم الب زال اولا جال اوف اإل :يزيطعتسا أ عرروإر اذه) فيها وست خاوبإ كتلافإريإ ةعطان كاندي نير عتشان ار و ْندارلارا تمور رمز بوصل ب | ؟وعارللا «.يدناث ذل المل لع نم.رد مغإ كدناع يلا

 ل



 01 ةرؤرب هل 1/|:يسج لهي خ ملاك نم ةوسلعل] 0
 ' 0 دك |

 اقتلبتو دن ايوا ةئاومإ ةايز احوبلا يقتني دياوح ير ابرلاة وفا زم هافدبا تي

 0-0-2010" /83ِِِأُم اكسال دو نب مب تا انس»

 هر غبر يلم نعطي رعب د ةزمتا/ بير لسرم ى/قعداو ةككاشإا يلا | .٠ تور زاب مب ريلا ةلسرمو او كس وزع مول نمو/ ير صن ؤرتسلا تا ١ ١ جووعنفالاذ ايري رغ و ولاحن تيصوالربك ا ولعب از لورسالإو ةناهال] نس دلإ زج راي يغزو ما تمعن لو 9| ةزعأ مو (هيناع وبال 00 يبان[ مزدهر لاوس ت ديدات د ها سباع وسيد نامكس طين :ىدنع ليدل هزن راهن و ةيط باو ازا ة ونيل م اع ةلئانإل ل لير مم تحال فزع اهورر سبلة رفارلم >اذإ كولن كلاس يروج وقت ايوللو:ل ديل م كان ةاقنرهر وتوم كرز الار ةعاير يرش سا

 . بيو لوم شوست يلام قت نرش ةيفعاو ارو (ةسفمىااولكز ةهئاكسف عزوف وسل ب ”* مس وابوتسم امقن ةروزإ بغتو ىاؤخاو ناقل نيرسايتادكاذإت لامر بسلا ةقهيةعزطو اززعاب أ, يرايعر نخل عز لم واوحقو اودي نامل تن
 < ةحرو ْمْع م

 يزحالإ ءلوهدامزب .زلأز حان تدغاش 8 0 :ازر ال اباعدو :ئزكل ول جد دروس 1 سا ةر نرئزو زد رلارماب د يعم ح/ر غش بلو لاحاب لير 0 6 0 ا . . لادار لب 3 6 دعو ميرعد يب هدب : ص سس ش
 ىو ناجم

 لع مب نفي ر 2 قاسم
 روع م لوم

 :رلداكخر اب تضزت|لافوج ايام ورب كه يوزادوسلا 2 عمد نعبر رج راهم
 مهنا درلان وفير رعارو راها أ ب آغنإو لضللاو دوسيللوأ ذم موك هل
 هذاا كيئاوغونسا دنا ى نينا .الإهزهوبينونسوافحاو يس عري

 ”ةويكول روك الوز وص و "و ولا كفل : : همم #7
 : ل وز ومر «ؤ عربا كي ويلدلول رووا الاس دع عاج لوو

 5 لنهيوبصا دل دهم هك اضل عفر نعر دست نإ مكر وكس ما باسل" ظ
 ظ 3 و اعوع



 ' دع هد سعي
 , باسم كوم م بسس يشعر. ا د سس لانها
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 د ليي
 :ة دهم

 ١ 5 2-4
2 

 3 يسوع بحسب جوج وجيب بسب يب 0



 باو عإ نزعل اولثأ ناوجالسال] ةدمولع ويني ةتلاو/ د اهقته) سما ش نركا
 نزو يبلميتارءزوورعانن إو 1 يش ولبس هنو هلث# هدي دهح /يترركشنا توالت اع
 رمل زيلع م فيان نإومسبنأ موج ىلع كلاذج ىرر/ رع ايناب يرسم لوب كتل
 لوسي)]ه عدم ذ) خشن ملال قليوب لعإم بزشم ا نيلن/ ل /ل فس قتجلابخ لش و
 ملل ععرر لعام ىعو وسلا يعز ىثع مدلز#/ل فو تهعلبزمو خادما
 نيو رعب تالا ىاؤرلا :ددخهزيررب محرك برا ره دفا و لير
 هو ىنلخن 6 لمافب كر امو ةووسإل وهن ننبه سالما تبا ./زوع عنب
 - يو مومدوعب تاسع تعرب نر نم مل اناكاتس وسو نيبو كعمل - ىو زير نسم ليلابة عضل + كرزمدإدمعأ نع ةنلمغل جاز عت انياب

 ىررز نرد )/ج رينو هز وج تجزوبو بعشو | كر دوهو هب كلو ةلي 0
 رز الملوفال مقلم هينا .يزل/ قلعت زو نمالا ل نو يتم تصنولا كوس صل |

 نيل بشر تدل صرح تراسل نتؤسف مو كلهافا درع
 ووو ىمر ءابنام ازوجنملرنئيجع نويت ةازريشو مل مج غو وزن كبلعاولتت حلأ ل ساعت
 لك نو ذا ++ نو عيل جالزوتم وجون يع ماب اولنت لودفت ين ايبوفعب ليك يل

 (ب,نوعيتس اف واعيش لله لعجرهيطررضدناو ضعبلا عزل عيش يزيتس ةيض سا مم ٠ ١
 ة عدي هنم لكلهتسا | حبا ؛ ةمانصإو ادع 16 لع هدب و ثوار ير تكنو ك ممل
 : 2 : : ملرمكويع لم

 ابرك تس ملوغإ بريشر/و/ اعمل ةعصو) لهج لعاف قم لاح لك او لب. هراعتتما ا

0 

 هي م م4 لإ

 0 ىتسم هدول مدلول لزلانم اك نال كلذ نهِلرو ونم لزج جز لسن يتسبب عم كازناو م َمستَي
 || ووك ين وزر دا/و/ نمي لخ لن اعازنج)] كلازكب عرْسملا ستاك يم ىدووع فزكذاو يري | 11 نر مربرب ]صول ءام مف ةباغش ناك كلا ذو مدر سولم كرم بورن ليي تحك تاتا ١

 1 :ارناب لبن ءاإ صرل/ع هع 5” را . / .- ع سامع 1

 0 نيوتاش يبلع قتل كالا اوهعطتس/ يزؤإع نورتو هوع ويقل هيي مس
 ظ 520 لام لاح يول 0 / نرعناو] كيج نمالع نوعرم نع بوو دم ةهصم لاح :يرركر بو مصاب < تشع عع
 0 فرومتسالل دا دلإ زّدغم ثرزمل هلو يعضتشي نم لاحو) الل ريرغن ملغم لكبر
 لحس ووو ئَورَصْحَم ينو تو اعمر أبت اينيب لاكي اعدم هك هس
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 : : او رشالو ةعينح هيلع خالو ليضل يعلل ع لإ عرميعلاع ب سجن يلع نحاذ ع قافحإ كنك م ديجضر اذ/ يورو لمان ونوم لالا هنبجر و جهلا صدرتجو ناقو نوعرم و 4لاب ىيير هسكلاو ل رزر مش دواوبتب قع ريو هر يال ب]هذ تن فرز عار دكدم لب ادب نييهزن يدرج تاه نوم وزيررهلاىدلظو فيلستللرجتسل ديب نكن (ياكب شلل عب نإ يكمل لصاوبد فلو هذي جالا بر/ يو ههزمو رعود + الزل زر ولعت زرارماو ميم نيام صفو والا يجب ةازاج سونا رو دكر مصاعب تنال سم ةياؤشلا هفلقتز نع بة مرا لعت نين رويل لور نرش
 ظ مف رمعسنإ ءاىا ململم]ف) ض رول بمب هن « ووو رناعءوه لع طيرك ازشلال ل بعت : انودإواررم/ كل نوب لأ ”مهكقنسل النزل ع هنوزيم اوؤب انام ل ةزخ | © 0 ذ) ومر صب هرم دا: هنحاوربلاوك/ بله بنوع // روش السئ ضر إل | ططولولا م 24 يلغْربم لخ دو ولصدوب فيقرر ار مبشع يسر وم لاه 'ىرضدلبارو ا 0 عمو لب ناعم لب | واج تولة اتم زنلباه تعد نلقلل ] ؟صالل اور ىزلسسما نب هوطابجحو ليكن اذا رج بيو نع كمل دار ظن عل
 زر فنو ا معبر دمروا هرمر ايل مكي صقر اود بنح هاد تريزا ة را« سنو 4 حبنيا كبهلوو نمل لاق مج نوعا عجن ل ىدك 7 يآ مطيع رهاذعلب .لهخ ييمارت 0و ءلقع دال اه ار هرقل زرع كوه ير لننرلو لالدن ل دغدي/ ير اع رو هجو تأرومخ/ب هور شلع ناسندإام يحج يرجناويح اقلب .طمالا نئاعر 57 | اطر تيإ ل ب دكرسدلوأ «لبحا قيام عزا «ايارال © 0 صد 000 لوك ع ةرتزماللا ضديجت | قبح ى :رعول 014 نوعربث [مأ لاف واشف راف بارشلا و يجياخهل ياخ يق وببك رخ زوو هياولنن إال بجولإ/ ناريو رع ,, رفح ربك اذل طا زنعإ ل دع مبرسلل ووو عت نو سلب اجد نيبو . 4 1: ب: باوند طم, ل يعزل ةوسر نزخأ ئ ملال بول ارقام عريب ىيملب © | وي دلضابإر"' د ريب لك نب اخ اوناكي هو د ومحو نياق يوعرو نر طنز د سكلاو ثوارنل



 ١ ٠١ ناد ك4 انتو سيول اا

 ئ دل ل وعل إو ةلياغلإ نمر غزه شلاح نورع تسيل هودل لهن تاع كلتنفو |
 رسل دلو او هنمجنلل ع هك وام كدتتلا | كفا قعرج نشيد لي عر عا ده يضل ا
 روهورب هس زيج ةربج/ر بوؤ) نيه دام لفعلل نم عل اعز سرم ء/غانج ررشب الع ريمار انتر دوانهلمب/ رعتس ير سانلل يتلا زلذإ اع ققن هك 2, ١ عه 0 ف ّىأ , يلا عن 8 رولاو 1

 هو من الار ئيبو تجيب لؤممرر رلذح جل اوه يسرع ار ودعت ملونمك وعرب رب +
 نوامدوا مدارعوبب فرغ صول رما|ض وار ءل غرم ينم هر دع صلرناتم لإ ر ىو ا نو
 م طسىر ىد دريل تدارسوزرأ رتل نو ان/ «|نينزميلع يطع نوعربتل ى رضا 1 ا

 - ترزرإو ام صلاب بلغ ع عانفبر ناو لرش جملا /وضزلا وم نم ريحت راولارابكولا حس

 يريماهرهدمتسلب 4 ريواوزا اع + لل[ ىبؤسك وعظيم اهتيورسج دول

 طعم

 فيش .. روفكع# عج ىيقئاولانمو/ه اارع زير صل ىم يسرلا نموت امل ةرراجساك/
 يف .اءدنسا < | ا ال تلافو ملزم ميلع ل - «ورنحالولجاوجو كيلا ةلعوهر جور 0 .مصواا | ,رقرورلوم

 ولج ال0 ولوكب كب له | ىلعيإل د /له تلازم ن7 صقل بف نم لت ا نم رتل نعبر دضورمر ) عار ووو عضرمو/ عطر م تاحضوملانم حارب ظ ”هزانعنمو ضارب ميلعانرسو متر ةنزو/ عنان /يررعنيب ارعر «انيمرصر 00و تس
 مه عنلاور/لاض رعيصال نما# ناكر هتييزنو رع اضر + نووي هل نع ن0 |

 وعر ير مام نوح ان كلل هو تورز هن ىزافع لابوك تح اهون 8-0 ظ
 - هجررجو هلو للعب وق ولبن وعبروا ىبومو مم ابةنت لع دعت فب 67 5 ا
 ل ثلج كررشور )لش لك ارب مه تلض 1 1 ا
 هب قيروت ميمو جت «زوس امو ةلازب ةفطمل زرمالا ضو "لل ل0720 0 ءءء لإ ناو مدي نوسانرب يسعون بلع لوزير از الاوت هح ءااركت و عنو ذاع ْ نوي ازا ةرلوبيسوت تس /دنددر لوغو تي ل ١ نمرصييسورار ولا برج الإ مبوقواال خلا 0 ََب 2 10

 ا, بج عو باج زع زدورهب نع بجو مب ته عيخ يبنون ننز/ ع يمن يمك , رمسنلاو در أمكن ٠(م٠ 9 . . 1 ا لا و

 و
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 ل را زر هور لا
 م60 دور بول مز جدار متع 10 ل ْ

 مرن ميل نو خرإ م فلبم كرن) ربل نوعرعرب عمصو نوب تمرس ويح نم كرو
 يلع الوب تعا ) ىورر زينل يك ل فعلا ز دع تستعر كل نيتدلسس كلل
 ما « ين .ملغعو رع يوشسر ثم يعير للأسد

 : را ل نم ةلفع رج اع ويجاون نم سهلا برر اح ىبم 9و/قفعرين دير ظف شان 71 8 ب 7 لض دو نراه دوراسح اع نيمعلا يما :ةسمسإو يري انلععزبز لد لشر كلان ةعجررإ+ ئيا/ر مهو تسر 02 ا وار هر دي لرب لليد ل م لتس لزوم 10 : ...و/ [: تيوويعلا) وجدل
 دل اكن شلحر تبرم ضعوا لينو ةلوافلا تفر ندير تو عتوا
 دا هيو لعب لع كلازلو نإهللابمكينيدز/ملاسع ورع ساراجر شيبس 54
 ل رار كباس نيو ل ناز لازرسدل/ة ا ذب يخول عزم زنريج وز هعمل مكن < ودبوو تنال“ قضضب 0 بع اهزتلع رو رمكو صر ين لإ بع يدرس وب 21
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 0 |طماراع 0 وعساك «لمهس درو ن زاكي ل هع نم «رعدغاو الفخ موكل

 را فس ,ومقلا رهن وطمغتتم المو غم ىنذ عريطوب ملمتن تشن

 2 رع نار عوا أ ءاوخل توزر سم ىلع كيعسلاب زن لايم
 ملا مرا يونا يل ارسال 0

 لص / نب هلع رع كمرغبل ع ؟/ 4 ل 707 :

 "روب نم / هلم ددإ يد ماب هل نمو رف) قوام "ران ازيدعم نركا لع
 اب ونس كمبو ني علوم ةعناب ءانعمل 17

 و ىورزلالا ”الايميتسإزلا ا ا
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 ناره كافرلو هسه يه قلاب انقلاعجرتو مدانلل بخ وقل لم ن وكان سم - عىوباوعلار نانو سائلا ع لواقتن ضرالا بار اج نوكتان/1/ به ديروت ول ىلإ. |سالاارماسمال ادي ذن) لئضؤلإ ءنإم لوف نمره دون نر ق قم راو | هب نكي هنز تضكإ وع
 لق نيبلو نايل ميلا يح انام ل / حد ارت اي وز الزم اي روسنا ت رركذال ار زينب/ر والشام هس هيإو كبيس نورواْشهن كول تفيل كب نع زياللا نأ دوبل اف يرعن ريل نب يرضخ ندل طيء «لم لهل عض ميز قذر ن قحجاذإ مم لاهو ل جز مصرس صه سرا الر ن لحر .اجوفاعن لدفامع « خبل ع+ لوف نوعوإلا:نمزم حريم لنقل اوصل ب الور كوي 4ك ىنئر و برخ)

 ترتب ردود ناجح /ع زم ملخ لال راش نش :نلاغ 0 ئ
 او فوفو مل نعم بزل يجمل نول بفك سحرو مهلا لكون ليس 7 غلي نإ ىرر ىسكمل اغا ةيينمإلم نيرا نركز ن2 تأ ©7020 2و ا

 . ناد نإ دونا نانام لبكخ امان واخ تكل ليك رك) نع بوانغ/ ندعنم . ىووز تن تنارم هناك لوس روت يبرد سرج صيغ وم ل0
 دع ورم لاب ] ةهرزم نم اروح ع ذل

 . طانإلا للتخاك يرساوهو مرار .دعزلا بز لم كاز اع تارورعوس/روو

 . تنمو هرورفب طف نون اهب وص تسر تعبر بز هيلعيؤاريشاك 2 60 7-2 3 0 ا 0 7 4 : رز ليزو مرفأ ةحازج و عوجو بحول ن ميزنوكذم خت نحو معلفاب نكإو لاجل ناقل ننال يلعال اج ياا سار اع وعقب تلعر تريل يزهيلع ةهر ميشنإر»
 0 75ج وح ريجحبم حج ع . يا 0



 مسهور بح وعم - ب مت

 انعم نم لع ىلع نزيك, لصوززبكو/ كيلر بخ تيبنإ تا: ت يدل قا
 ©, |ميع تال يرلاومج فه قر كتلالج بأ «نعم لجو مهلا رع كلازبوليزس
 منناج لاذ اعواتج ا يننلا امطإر و خلو ةوعرورتع عسا هده ندل ينل

 ىربلال بر متر وؤملا ةدكل يوت عشر يسعا : قاؤعتمف يرح
 0 قربنل رح اء( يسم لع سوم لعل انآ يوس :ارب لن زس اسداتبو اليل لات 0 0 ىهر 1ع ر وعظ وسو ولا يعل وعرب نإ تاق, لاب يلط يدوم هجوز غلا ىهو هيصو/ روع همس
 0 ام“ و ةتنويراعكوبلا زد ءلجالااووز ريالا ءلعيكت د يعوب رك سويت نر
 زنئذاعوت ورسم يلع يس دلل اف نع طيزل انني عب ال تيل هل /ن/لدضر مع
 تفو ]جلع وزضإ يل ضي وره اوابورعم لعهزم لكن و[زه ازم لزتبنم لكتس
 رح تلاق مورو نوعربلج/مننيلقل و دف م زنغ ينخ "لدن صل هيب“
 ليلعف وبان وصل تجانس شونج نى علل عتسا ب طم تعوتضسر تلا ني
 كير رانا نوانن ل عرباهى دبا ورح كما نار إئن/ لاف هيلخ يتفاناورما 1 و دنلاس, منقلب قحرسإر نقار غ/لادثإ فركزع م ندمإو توني كلع/امر ا | اهنلافابيعس ندور بورحوهرياسلا منا اح ةلالردل كالا هكيلب لجعل كدو 06 اميارج لعج ديرة ذلابهل رع تس 1. فيؤح نروح هللولا ىري صرح انش
 جممامناو دعو عب سعلمع ندع غانو ب نش قست نإ ؟/كرديكإل ةلزورببكوعجو نلودلاوع هزم جيانا ين ىتترارج ف نقي

 يعم لكن ملعلو مسعب هكر غملا دووتزعو ةيما ارم نال
 ثوورفحلا ليكمل سجن مخ دل ى صويا نإ هل رعوو لوال/ ل جالا بكور سوسو
 ٌكيلكى تش فأر بر مو ٍ عيبازيل ى دوش / قت هزعس حرر علال
 ..شلاورغتتتو لاهالا .اعيتسو تزضوالإ تاعارم بة ن واللا وي ثعلل لثا 3“
 متلوازم يرو ةضاق) عك داعتعأ 0 ل ا 7 7
 و) ملف نيلجالأ ليم نعال ا يرمإف دجؤتر هرج ق3 ]ليو تيألل»لاق خ_مددلابارولإو باجأ لو ةكماعم نسحب ةيئلكللم مل ان تربح

3 
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 ."ييدل] يكاد نم از هانز يا رإل كاس نم درجت اكد هر ازيموتسنن نو لطصتإرعل ث خل "لكوريا نو ريولاب صاعإ د وراقلا نم موسع هني كارز * ٠ هيانيال اجرح كابرس كوز حرانلا نم يسبق ل يئس :ضإ لادم ظ هع دالوراوح نجي وز رح كلر سهتلب ليل بقاوح نتاب ركل لسن علرلو/ زق ىل ران سر بندك رص هلغاووع ةرزج ا قسرقلار نع ىعنإلا لهنا رنتدنخ يننإ اه هبكاشبو ظ اوم مل // لنوم /وكح عراة مكانيرفبلا توصل باج تم نمسا ع وجور كيرتعل 2 /ديكان لح :/ | يعونعالرإ ةرغت تكور بلخدبل تنوعت تورز هس مله طر سيكل اع 00 ينوب جزا" نيج زها ليكو ةكرشلا نم لون دمو عسب زرسكلا اور ش 2 ا يل ميافنل وب عي نيلجالاي) يل جوال كل غرب ارام نكي بق ابب لجيل ٌُ 0 هين .مي...رههسا ندياولَم]/ بارزلورعن وكن: ملون كام زوو يلعناوز علا لوكس سا ١ ز4 . رصندلا وذن/ ل ديبز) ند قغلا ع يلجالا يودستو ةينيإ هرإ ءعلباوور ولع قال لصر ملت | ٠ ةوضك لعد ابزاز رررتوم نوكزدبص وأ ةلمالإع دانا بلك /ل رز مالولع دز لا باكل كك ةةليزنإ كر ىلع يرتعتدا يلع فاوزع الع إبر كير كناهمنا
 زنيمإإ نزح اهن اكينتاه ار اثك تزخفاو !بعت تراطو اه الرعب تمت اها ١ لوك صع قلو صمبإو ويك و مو امل مدر هك + ام كلاض ناؤازيك لعت) تجرها: ين سوماب+) ىدومدب كوك اس لعز بأن دق هير لإ فشار
 ظ 0 00 0107 هونخ] كا +) بهرلإ لجر نم مهل | نم رأ| 1و ميحامبح 5 |, وو بنل اهيهواركقاكلز ةل عمرو ىونفإ كزءاذ/ +/ ا م رك نر بر يل تلك لوني اذإو يح لطعإل هفنررنع ترئشزوردبغلا قلاع دا, ةلزو 0 رورو رب طرت وز وعز سر كل يكدر فز كلك" زم دشن م رار زو رفا رو زا نزل :نعتك نارضوز زحل |يكطنوكي ل رورو راف . بقا 4/1خ دايو سكعلابوو رمل ركع تق ىنعإل لل ضد عيرت سياكل ' * ١ ئبؤنت نكوسبلا ]لري كانج ي/فكاو بيجو سعت :اِبب جر هلخدل دنع ىو هلسإ قلولإاورل و اطالمنإو يوظف نم تنم ]ندر يت دلر لبق ىؤيىدؤببداب جرب لو بتعيرو بوتا نايزدنم رح كو ةنيرمال و تنبت

ْ 3 

 مج
 "ا



 ١ نكونولي مح ل ذو يفقب هزموءآمز زكسسو ذل ير يوبار كسكلاو ةدورماعنل
 نزنج زنا, يربو رمعوماو مكس ورش ورب و طعن) 4| ب نر دكازم ترعطل كرو
 لاغير قعبب/ اذ لجل ييملوتم نم ن له رنا .اه اذ لجو _/م/وشكن دلع نهيب
 باو وعرب فا دميرم ير نم نهر ةيلونل ل وعو ل بمول ظتسلا غل ظهير د اور
 باذاواسب صنم تلف ب 2 انيبز) لس هلي دغح/اوناكم ص اءايزو اززسهلتن
 لمدد ومر بيعما يم رلسراب اناسبتم كيج اوه نور له اذ ةبوول رقم نا
 :ةفكاررفتو نقل صيلا غرب ييذغلاب | درعصان نعول اددب ندعب لم عسا
 د ل بجو جاع ار تع ومواد سلو نومزكل لداخل يت ةدئال ميلوتو
 رق بلاى لعولا هاضرإ م دارت هتك يخوت نور زهد ينل ونملا ينرضذ

 الاب وص رس لدى ورنج اخو ةعمح دنالع حمر يفرصم رجل عارم
 كير تيورباابءنعرعب كلازلو رومان ةلوازس وعر بلا رسم ينل وف نام هب كيوكقنس

 ان ليسا بل طبل ةعوا فكان ضو مل
 + نطمسلع عبو زاهي انهدش و /ل مغر انايسه واع /ورزنت قلعت اتابإ
 يبل لعبا نيو ويننإه لوف ع وبلاغدل ليوا ةر بال سا 0م
 نانسي اكرادد: " مرعتلل ريو سلا ةازلع مل ةظوز مهب ال لمن | وه تس اتاي يدوس اهالك
 1 5 هيرب لجبومو ا ماش مليو ومعي علزع س وزتيمومالا ازهحإم ولاقرين/ وجمال
 ا ْ م انهن فز ظ 0 .اء درو اوس يونس ازيرانعمس المو يملا اوشإ و سك وال برصرم سوا »كل “

 سلب رطل مدع هوزس) اب ضرع لعا ىر يمس لافروو طر ء اساليب دل ازرش/: عمرتس ل عكر اذ
 1 1 وصلا 1 روصو مدل اول لاك إف لك نر وع اعمب

 ا

 ا
 ب رول)  نفرعيل سهو ان نزلا ذ هز 00 0 1 اردز ئولا ورصمام بوؤعلاو تاوُنلإو6 تازلاب د رصتلا) 0 , 0 0 نإ هتامو زار اراب لا نم دوه .ةقلحدا ال <, رصدها م ىبعع نسم جيش كانإإ نزاومل تلو دكه >/لا ذل

١ 

 ا

َ 

٠ 
7 



 1 2 هدم سشعل - قلل: يا فم تن“ 5 مشل ظنا 000000000 ا تح مست تكس 000-0 8-ان
/ 

 مسج سمور وول ل ' ردداقعا ها ةمادس لم 6 فوم 0 ,

 ١ .٠ فز

1 

 ردا] نشل ربكعتو ةماخ موو متلورما كمل مالونب ونحو «انزخا رسل دوار يرو كالو جو باناتوروسسابدرعش ريل انام اونو ىلحتتسا غب “26 ىلا غب نع الإ ب«هوص ور عرس قل نوري يداي واقادان ىر بضعل ' ْ ةلازلو يدتنم ريع ام عمد سنصل يلقن نين تاع «ةاغن اس كلانزو ات نسا ريالازفإ م لو لس ةيالعينال ا لعت) ةيازكارو اهات يعتز هموت ىلا رد اموع و نولعم قفل نزل «ز ويفعل واع وح نم ازهر كره يلم ءاسشم ورا و نر ر نر نتي هزلي دلل يب لت هوست ردح هج هل هزل يقف ةلودلر تو اونر :ثعبلع كون زمترب له ورب كوكل عظرإ اعز دال موتنا: رزو اجل انسدضال نزولا زري دما 022 اب ف واعلن ريرل هنأ هون ناك نوم زل ىلا كا يلعلاحرت ى لحج فر تطالع عم دريل | لو مرمواعبل )وعل لافااع ملكيو يلا عصيلع صل انييرمأ ٌكِللنلو ميزدب فاق تينام لود اهلا ءزرصم
 لدرّضلل زف ةباعانا عمو ملم نم تءونرزمرس لل تن اكن كبوتر را منيع تاروت هازل رنجت اومج ةئدناو هنرفزح مدا

 نيد دعروكلاو اولإ>برسىبيد) ب ايغكتدكذمو توزر ريوو كد الاسم يي 0 رتووزمامنم ىج ملاح اعراس يعل دم ةياول ن6 اموال نو ىزروسم مو ,دلآل بسب ودق ئند] خيارتسالى) نر ذلك لاو ىسخ) نو ىبافخ تب صينب ماو لغل ظ اراو سال تت كولو ططو د وفر عطور اوم كولا نزعل اكلها ىسكملا ' قعبم زر وتيل بانت يومان ارو :وحودم نعول ةيدو رفق نم بصوت عي يدنا ١ نم وهنزمايعلا ومع زؤمرشاو ةكئالك منعكز نيئعددلا قعلوأ ران ل ا . رت ولانرفا انهم بوانعف رجع بازعلاع مرد فيرنا ينل رو ىئلسنم كال طكتايحوملار |نزل4 نوعين دا يدر دزإ عضم لجو انانزإ فل/ : و

 زل الخ اماعأ أ

7 
6 

0 

 .٠ رسعوت بزلإ نكون اولعجو اعت لفك يسئل لببصو لال داو لم



 رئكامو نعت اندر اد هدير /,يلإطيبخو يزرمالل] ىسوم 4/انيضن ةلازضاح ثكاموإ
 نوزاذلاووعبسلاو ملى حول اول رمل يحولاوعو| مدنا ىح ولل يروون 95

 دورس كلازل ىعولوروز/ برعتدل يلا تايبلا نع راضإ ناك لاول ديرو تدغرهل
 اناشن/ نال يلا لرحو ادتكل و عار عاري علواشت انوواناتسن ا نككل و رلوؤيمتح

 رئاوبا فتاة رؤنو راض هلرانجو دري مملع لو اظبعيبرسرعم ةبلقماوزم رو
 هوؤلاو ب عش ٍء يرسله ع ين[ وان كامو دولقب بيس عفا بمنع ودعا“
 يري نِلصمانكانكال ر وتمف كيبتلا امل / ينم !/عتريلعزعترسب ء اوان
 فصل و دلابر"نروتتا «اهعاطم تفو بد ] لحل: دانذإ وطلاب اجركم 6, 3ل
 ةيرونف و سحصواب ترفو شو دهر دانس لو دنت + ءور اا يندل «اينتسر
 زي ورصونول ذل. تزن نيرمزن/دماهورنملا لععلاب قلعت طرؤعرز ذلة قر خم

 يوم >نز وس لبعؤمسل يبو السو/ة سسوس وري ررست ومر يببمك يل لب ظ

 اول و ووطعتبز مر كوت ملعز ملا رهام و لب رس تيةصشف كتالئدبسو ىسوم
 ير ررزالول اه سرانيلات لعب /ا0و لاني اولوجيصب رسأ رخاب يش صدت نأ 0000
 دع ززينلا ةيبسلاوعمزيظعللاعلايوبيصتإب هرفعلا لون لوعبورسدلاب لي | 6 رشنل هل ابد يج اره ببال إرم م ,ىز او ةمفيتخ غبن انإاو ةيمانشمر/ نال

 ينج وعررصمل, ]ودب «دهدم ل وشال لس نبل نإ دوصخلاو © كرشالاذ) ري ربو |
 دعي رع تكيس نومك رباط 0 ءاويفاو:ةومعلل مر ىمناو |

 ا ربي ضزصلا نمروتتو (عيننر يرإرإ انقلب هلوسر الينا كمر اه فيلو 7و |
 لوسب)] نعي ك1 جبتي ميلعرنريقلا امازثا رج رزع) اهمك» كانلسر زن / عر ١ اون زرت ظ

 | رعبا زل نسر فلي ونوم ههلحعول كلر نب ةوضييزر يتلا ضو تنيباتكااخ اوم ل اع ىراودع كلن دباب انو زواق ةينعابحوتط لست جياع فق ودور كيرالا را رابو بردو نومك روحو بهزلاراإلا موسم ناعيا توأم اوي5 ا مور را كلو و 1 7 ا 68 |! عنو اد رفا |6 رضولمعلوريثلو ملي بشلل نم ىدوموتواا<لّش 0 م ] 4 ادار نس وىفإ »اج رع وشرلا نم نواز -- لجل معو فرصفلا قرون ودش|
 نزززقلا قس ولا



 كس 14 ,ىيرلعلو فيكس ملا و عزا لأ 9/ٍترغيلأ كو ملام ازهو ناعلثو ةاحاسان, د ناره ووسومايواسلاب لا ةاريؤيسو مو يعن هلال كرا روعد يا 9 5 ميلونحرم تكياوتو لع اييرلإل كو / وتصلب ركل اراجع ىددل/ععارهالا زصور 10101111
 0 ءنزبء/ميالسإ .|م لايحب لع غنا ذو , رن طوكن از ل تى 0 احم عيونا 0 رم ادم شرب لما بكلام هوم دة نونو ب ليف نم 0 نول ىوعيطبو نوسوبب نول يلا يياووسمارلا قيوم ل يرتؤادارتكسلا لمهتزل لا : هبل ءاطعب ضيدز نعش لومتا حل ,زمل :ىومإا ابنا 0 ل تاكل 1 بلا 000 ناهرر قمل وأببتوتلل نواسوا نوه عب اللا عيزارعلو/ قير هباونلل ةبجاوهناولوأ ما وه )نوع يباع 1 .اريزاربا ييزيووست علة وره ملوحكالاغ .زوولا فزح ميزاورعا ةافئمارد إيل ابو وربا 4م سمتلو ع ياكسب/ لحن نإ بعل لوععللا زيي وهدلا الابن نلئالال/ ارعدؤلاو يسمي اوبل
 : يراه عز / .ىاب ىلع ساتكان/ج :دعر

 لا دارننعإاب 2 زوردتلا 6 0 حاقنرماره ناو
 رش

 8 ١ عر 70 74 ظ 0 ا 4 20
 ءرظخربت تر برس ناز تسلا ملحرن نإ قعررشن لت يبصإم وتيال دن اا و 8 20 ا ا 0 يكرس امل لس لك [وزتلا عز زجل ىلا ل رووالم راو خعإ رعت ] رار يغلب ا ان ايرون داس 6 بعدم نورا يعزل ماكل رست“ ”ة نسق وو: رعب دله | تعيرباه نير بكرتسلل داو مراكعب 01 ريدا ورجيم مفتمنريز



 ميرو بلاض ]تل 211 نيرعتسلا 202
 .ىاهيكريلعل ة لسنا »/ الغي يمل ا .اج فضال
 هبت 7 مب 4 3 نمل 57 يكل نلقي تقم /2 لام مدل

 ل لق 7 ا نو 0 3 7-5 وباعتاسو هيلع دال اور بلح

 0 ادا هولاند بيبس لة راق امام هن ةهلوعانرو نعال

 ظ 00 "مث را رتخا 0 اور + يمر جبلن وزو ةيجو اليخ مل جك
 0 27 بيكم لفصالرأ كيك مر ماع يي اول تسافرر 5 لو ميسو رن
7 

 0 هوم ةلهرج ”ونبتباوب ل تكول وعما د كاد

 ار ناو ضرما دل رعولذأ 2 د را اها ظ
 1 0 ىقم هيل ا ن/ن بز ئادولا هصعنغ إو لوخار 4 مك نيرردمل لع زز ىكسجب
 وام ميسم وس دياسا توبا با يسب 6 ْ

 نجر وعلا كمضو للا كولام تاك يؤ لهر نم و 4 / ربع ترش

 000 لفل 2+ ت1 وامر ةتاسسكلبت ليديز[ مياسملا ريالا 8

 ا ظ مكاو عسب ازا 0 الرالإ 0 نس
 ريدم لون اب 2مم 3 ظ

 ري وبر رانا 0 ظ ضي .وراب ظ دزومك يستلم ا ميا زد يشيمم قنوع 0 ا
 ْ زارع وفرك اعزذ: كلا عارمقلا لما# تعيب تح زم كامي ةندلع

 00 (نيايرل) سر تم تست ةيسول اسرع 1 وعلا لصلا ب | بركن نلت هلواو 100 | 100 را تإب يرلعا راع لوح
 اوتو "يل و سابو دم ل نوعا 40 22 ا ع ورو تينا د عت يشب نرد ريش



 ا
 5 ُ ' 1 ١ ١

 كرعروأ ندارولا بجلب او ميو الاعور /ررنر قحوكهذلا ىدروه مرر نوي تس يع 1 1 ظ
 م/م عرلا *

 اضطخ

 تيكن :ةزه/يزس]مزالي باو ةلماك رهرو ةعلاخ ل الك لاذ نيرسفد + مج

 ل ايروتع ارنا نوم 2 درسولات إ ./ قص نر مك | سانلإو دفا شيع نولدم ال نعت: ل وير هو ءاوت لوصحو «اضتقم توب نواب قع يل لاق هبلع ملكا هكرارل نولومبلل كري وكرت هوجن ومكر تك زلال < نومك ى.لت يي لوفيوورإ نصرا ةءايتبويوؤس بطع ميدو ومو ا هيب عر .لرلو لوو هلل رويت اكد ,«زه و لملإب لصوتلل هنت ام وكس وكت 2 ةرممانازمو يزل اوأ نامزن] ؟قنح ]ملل ثو بزعل ءا رم ولل لن توماس ةنايتعلا عرش. زال اهرولا نعت بدرلاركت مااا بوو 1 .٠ أ نت ءاعتم نق يسرا ويمتد اهلا مظعكلازيو كتر عبلفا
 | 2 كيويودم نيرا اخ لرتاا وسن /يتيقنو يور ءازعلااوارال قفا لور بزعبا ب نجيبك كاسم جول ور تيب وسويت ربعي ورال ازعل نارل رو, ةياجللل نعجوجلمل | ربيخ شب يشل كبي وزب لو ني اوع أ رانا ودامت انور نار هلق نر يدر عرقا وص عزاز انيس الاساور دن انابااوناكاس ارتب ضاعزت تمانع رووا ةلياي يت هس يؤهل يرادخ| اممزمم ديل ان ينو زاوملل ترص تكل ةاماك ووو ةبعشل/ ع ةدإيز «داعاب مب لضتاام لح 1 عاما وما و هه ليزا نوكبذأر وجو اييوسسو دنس لروما ةللمعا اودعوب 'كمسل ا[ ار مرابخ ارو انسابردت ايسر مز ايوا كس اورد زيوعإ :لانيوعاقو انبوما ا ستعأك وقول نإ جم انا وردا طإ يزل ل6
 ةتاوعبلا وتم امج ئه «رنازإ تاو رسوب لن ل ييلع يعن ديتسلا 1 رمل 34 ضدلو لسبب ناون منزه لوالإلع بدلع بلا تسحا [ ةرم

 اان لاح لم كووم ديغالوررعدوصونلا نمعر ولا سح ناعيا رع (نيخارعا



 رهخ

 | سس 8 7 : 7 31 توق ا 04 هات ذاهاقساا 12ه رح م دس هيوححس سسوس 5

 / ٠ تب 7 4 5 »نكد 2
 مب هةجواؤلون وذ "ةي 007 ىلا

 لل صبلءاوساجازرب.[بالابدار غو اهسأ ىإ مليح مليء رك | ذاع جراخ نم
 نوكورو لوسبا سكزإ ذ لفقر عسا و ها + نوسعش عدن لس كاكا ذ ااه عو هرهحدرر
 رد مىافخل عمرو ل هيزوعلا جر غتو ريو ) نم للطلاب كرركاي ىاعتر لاعاد
 جرا عملش ةرياعن)و أ ةشهرلا طول لرغإ ضلضوري قع لسمبد نول اصبت

 : نصولمنإ هيكل قتإو ةزيد) نب حجو ا قو تسإرو لش لسن ماسإم
 ليبوز هفوسيلو ىجع بالامور توا اوكا د د عع ى بع مدعو مدا ربع زبعامتا
 ةرشلاع تلا إ يعامل يكلم ملونامالو يلع هجوما[ اند امولج عير
 دابعل/انبح| د طو_ئنغإ/ نع كلا زلوم الو اسار رم معر اهئ الشح هيد اقر كك اونعنم

 ا سس سلا --_3

 مئلخ نزح 4س بلر د[يإ/ك نيد نبع لبخادلعرورب عرسري/ر ررثع اهنرلخم
 نارع) اه ل!« عا زم+ب (رةنرادور لم هلو عئدعيا نجولخ ور ريور بلعربي نإ
 رو فوزدع رشا جاو راما لوععم غلو وسام لضر م لعع نيبو لال م لحر اع
 هعزاش نار هيزشت ميلا ى يسر ويصلاورتخإ ا عسل د يي م/نديعن فووعملا
 رامز شمول كت ةعومت دس 4 عت ورايح ا واخ ع وا زحل
 نعل برو لعب يوميل عفر وجو لوصرلا ةوارعت رو[ 2 انام عي دكرو#
 فز وجا ملوهال/ونوسيرملامه دب/نإ هل ةدابعللى قمإلادزاو هو بث
 ارا هور عزنا ءيوسرلا 1 هلعإ و وللهاع نللوساى وه انا ضاناو
 / زماد)رفعل) ةعارز و ورجي) ذازشإو مظيبام ايد سوير صو دإ نرش يجند
 | - نمايادارموس ليل ايبرن/ل عج ن/يتنرإ ل غرونلاب نوعجر ربنإو , تنالك#
 0 ١ ورمل نق تح ا اج ع تل توام ا | > لوو بقي ردع طابت 2 2 اوجد نيرو هو درست
 اس7 ن مص لب جل نعمل مس وعروسة 1 7 1و اوامر ولا نر ونلا عيب هعج نإ يما | 1 مل اعد ىو عمن هارب يزبك جانو ةمبا» نع دارك ولع تن
 سيب هوصغم رز د رهنيوملإ نال غي اب ليصل هلي إم لعل لاعشدن سا



 رمزازو لفل للعم ءدضرزير مثيلا ن مدن ةادتسا سْرتأ عدل ىسلفعلا ةووقتسر 5 ظ نو م ةلد/ كول وو عمستابو بوو كازاز ملي ا يعاط ئعلا ع صلش ةالو لينإ كلا ذكالو

 لا لقو طع اخ م ٠ م 1 رواعزتاف ا 577 "رطب ركاعروبلع مرت تروم أره نقر ل كس ابجزاو انكر 2 هو مين مو نكات اوونم عرار ل ةليباو داعيا سبل هوا أرى دارسالا لم مش "د 6-0-2 1 ا 1 لإن ميلا ضخ لد « اردل ري لير |عس الل ةيودروب عسر 7 مك يار او تياذو طبيب تدب مومو 6: ورام لاذ ل هس

 00 ذأ 1
 رمز امرا كل, ددس7 يلع دوما لاع هنأ كوز انصرسحو [كيإسا ١ ظ ما ل كرامه ع وير اوم كفار ءارلتع 1

 : ١
 رجلا: ٍ

 0 . 1. لوز ب جب امر ترس ما ل“ : : ف بدلا
 ْ يفوت 7 نإ مح ينت) فو/ د يضعل بهو رونا مز ازا 7-20 أ

 1 يناث ام دله 0 ينبح ولعل ه0 را 1 ! ١

 , قلتش ب تير ةةرجلا ناصعدإو زنبحعلاو لام تح هلت /> 0 1 ره درعا
 ويموصعأ و .وبر] رذؤلٍ نالها ملغ اقع /ق ع ليلا وبادر العب#ل ىلا

 7 مسيساو لن ربل[
 ر نإ لجو بوي دلاح اة فرابم ةزشلا يتيلسنإب عمزن» ةناهذ 666 يوب

 ْ لا لال نوم كل ززو دل ضنا مح اص نعوض ءءرس خل ارسلي ااهب/ روصس/
 7 غالب وبرر و نص ل لعتدلا ةبجضملعنلم هةوكاضاش وسند[ لحلب اع 22 0

1 

1 

 و طنرلإ زم .ةعيبجىسنملا قرت لوتتالو يس ستار كبل لوو دش ةمصقإلا
 زا, نززسحل (ريادلبع ىف /سمحاو يريكرم دزه انو/ 0 مب لصضغ اد

0006 

2 8 1 5 4 3-3 
 ا

 م 0 )ع 5 3 <



 ا
 ا

0 

 ادر) .رسلجنوبعرلا بال مسلان / ىقينلو لهل هلع نورس ايو دل + تاسملا

 ملعب لول

 ييزل|لرزرإبرلا ُتوْيَبَع نضدوزلم ررصخإ نعارزج رمنرعال لش ون وراق ْ

 <> ومص حس.
 3 ٌ 0 0 55 ٠6-5 ٠ نصمت

 غ د 5

 الو لهنالاب نإ نسم 1 ةناك ورشا وسمر/ لنوكيا ع مرلإ جن مد

 عرج ؟ هيلع وفا مباكبج د وننس/و سيرالنز/ق اع مب بلضو ع يعشن ودل نزع
 لير هلت لل ةلعو) عامل لمعلا يرزو نر( ئلاخإ ةضوم عمو كالار
 اهنا رابع 0000 لبصو ةيردعا نووي وهو ءلمفارغتسل جو

 نبزسولفم للفن هناي, للعتزسا ل اوسع نومي مدون 3 نم لتسدلر ناسا ٠ ٠ ١ عر[ ميوسغ ؛ىعلوخ ازهر ع رهلع عر / عصا كناذ لم ننعاب/مسوعت) زم ا ند ل ىبنبم يفتر اعلا ماعلا درر ير رونصإ قوي نم دايس بروس ١ دم ازرع ةمملامو هنونعنورارنض و يون يع ا عم سبر كوت متدرش جف هدانا عيرو/ىدؤةنعاو قضك + + مع ازهزاح كلونك
 | ناكر لو ثكاله/ 71 نورلقدره رم ناك ةكب در هروقيم و ةيناعمؤ أ
 9 خا جلهمربا كليرصخ م رع اعلام نتي نشيد نإ دل! رك ىنعاو ملم هع
 قع جزم ل بها كنز دم ؤع عمو ::[ ا 1/ ني ع ريب اهم ملكه سرح ا

 لزق ع بال/ ير [معرو +63 نم جري عيلعو ناربعر هلام يبلع .ايمرش

 يك وره فيوتلاو ريس ونعم ء يزن دعا ظز/لودإو نري اهلو بكي وأ نرحل وجل ناب بوثلو/ لطب يلت لإ مكمل د يبرييتلا هد همر يري أشللا نى وراقرتوال# هيصومونمأ . نم 00 70 ]ركل عجل لعتس/ى للملا ب اعد و ىبنمخملل ضضار/ لوح / لعنأ نم
 يبنيرولابنج لرب كوقب ارلس رج يعم ذل 4 يتب راكتس ا , ورح وعيال وعم حامد ةوكلا تلرتقنح نب ولو يرارييوهر تو 0ك كسلا

 كلارا
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 ّْ 7 غنم ىوزعلا ملبن م كل أش 1 وا : / سمو أ
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 ا وو يا نو يس وملا رفدكا تا نس لا يي 5 ع هلي اين ك/ونا 0

 .ةنالرب توجب ىذا ت24: لبا سيادم ت/ كلذ ٌثنكولو لاغب نور للدم نضر انصح يل 0 فو لول مهوعوز نو سقف رس مز فو اييكح يسرسودفريعلا ري ندكدلب
 اعمى نءاب نودنإ من دادبداوحردع بر كاش ايكاش يويزيى نس فر / نإ يعالعج نراه لل وبج تافيوفرضتنإ ملوي حوطجا لعدم اهرشلب صدام
 | رم كرس صيام عامها حو ادي بلع لاوع دل نه هما عيت يورغن دلل ١ < وسن بزخ لاف مقنع ىلإ ةنزخ إم بز لاق مهو 4| تزض دع هيزخ قرأ
 | 23١ [دايسإر توي نمد فشنم ناوعل ةاييكؤم مل ناكاي دلاوس]ر كاري بسخ قحمويعن . ميا وعزم مثيب ءلعباغأ لي لرساو:لاغؤت تدل قعيدع دولىالبحو عرس ينم
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 ' و هيرو (هابع نم لن نى زرإ فكس مله لهيو نولوضم بو نزؤض ا د اكول راو زرت ا 15( كك وز نفر

 ردة يضاطا سر ثمل م ب كك ع ضو متالاربم حجو: ليشكل اوباح 0 يزل ىرتي الع قلعت ميزا «رقرر رد ةييبلاب له نيوافصوراررمو اناذوس رج هك ز:نرملاب اج نزعسملل نوره ةيتاعللو نر افويرصو در فراك ع الق اداسبولز امو ةيلؤوور/ ع الع فورسر يال فدل هلعج نع ]مصر رهام تورد فلير اط  نعمب غيلا كلن للغمتاكميتعئالل رس :022/ارلا كلن 'ةؤالا لول 0 ا هد زنيعنل نو واكل ل هن كيو 05 ١ تيسلاو اكاويبعبع زر هل البير يبولوزمازبه تينوتلاب هس  نيكر انيقااريوبزم انلسسبلا نم ناابرلملل اليو يرش كور وسمو تن ل لي بو كسيملل لراس 1س يدنا ري تلارزر يعتلي و سور يدوتبزلردع ركب و حبلا بجوب ةاوملالو سيق مون سال ال ةنيشسم ضن نير
 ديوب نإ ويزول درهم ظاللوهر هوعر أ دعم ك| 55 جاب ةمدال 1 رتيلبزو كالت يلع بورن ارنا د باع ضويمي/ نر دلتا دهاسىولجبلا 23732 0 00

 ل



 . يتلا ةفاملاءارودلا هااكيلا وب قيمل] «در ةدلعلا نم هن/ ولع نزب نرد: ريإ نيل ةظوورأ
 ل4 هنأ تورو رون) + نمد ةريدعلا» 9: ورب بيلو سوو نسم رعوم كلانكاو
 ع ملابدجررع/ ىرر لغتلتد مبا[. لو مو يلوم ىف[ نشب/هوجامم 2 ةدخا خلا
 رّمو نمبم لاذص ء ره نيو اع سعب لعيب بجيتم نيو تشاو اول ريس ا
 مليذازكو قير /ر علل عغنوهو سك يلو مسه ؟دزعي لالة رررإو ؟أزعلا سر وسل

 تكابر بانكال كيلا خلاد هكداعم كل كويس ثلثا كولن نااوحرخزركويو را
 ينعم لعالوج رش وكم نزويعرده دهر «1غلا قلو كروم هةر اس صرت. رو
 لاو تجارب جوركلل بقت وكتء بع ةيرالا بكلام زول إ لو لو دك مه:
 رعب نيو ريلاو امتار وؤعرلا توإ "نعرض دو ررتنل ف لب دج هراريمنع 0
 ىنوكة لو نيونتو مدابع قا تركع حامررصل ن كيرصب نوال 227
 عرفو يسمتلل مان ايواذه زج أه رزاربلا سيعز تلو رينو ع اسم يك نيرنن تمم
 «اوعام ةمزن) د ل/رمجو الاكل ل لزق لل" امرنرعرسم نع كيإ لأ د ظ

 نفاه وعلا و رلأاهروانإا لهنا غ/ ملء رز عمرنا ورد كل نكت 2720
 ير نم درعب و رل/ نب ءكلداتىطصخلا باك ارو ض سو مبلع 2 جويل /تسستسع
 رغدرصنركدإ ةبايهلا موي لرش دلل رو تارصمال4 دام ييسر لو نك سوس
 /اعجل ولردرربلٍ أ ٠ نوتسو عن وعر ؤكم ةوتمرل ا وسم

 د نر يو اهل ةرزملاتبيل اك ىانب هدلهج تنم كياش/رصيونعلا 1 2 ل ا ١ / /ونع) ند رتويت ةيك نرش اوأ بيداشلل زم تبدح كلوضكو ريِزار اه | م/و طار هناك نس 6 "' نونبر نورلوعس لور ورنا اذمإ: ملرنل شنوتيعيرنعم ساريسح «انكم نب
 يو هوب او تاحررلل كاتس هيل عر حلا اولازلو ميه «رفشملا نم ضرلا +10 ْ 0 لاوسال/و يصيبنا ا ببال عوير اسس

 0 ع 5 3

 ا | تلو نود تسب | موا اولوثم ن)اوكنن/م لولي رو بيرس رو هسارش سلوعفم أ” ب وقس يفز دو مةنالزدل لغات ىلع ا نيس سال سدا / | يقاس اس دز ارو سم زب لول ضتس/لبل 2عرعب م/ههتس دبع وعمري لونعللا بسس
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 ظ



 د

 مالا 7 د كول

 لب اهم او بالا نوكز/ يلنيس منع نيوشل درعا همر له ربو ١ . : دي 0

 0 ؟لقفا نلوم عجب ليمزو وعملا بن عراع ع ليو تَسِلا ىد[تاوعزح ميريام سان ٍءتلن هز ىرر «ازنمزل دودخلان موو هلك نع ميال صولخ نع لكذ أو
 و مانا زبوجبل ءا عدلان ن نلعبلر يدل اعلان رملر ىعم/ لتكرار مفعم ونرب فوتو ديس نكي زيرو هربوا ءاوترح فنيا لست عا هدف رم الإبر لع ضلعتتلف تيركللن ليلو وهز ص نيا مز نلعبلو مهولنح نمي ذل يريؤبع نلكودلا فراح يوزه هس كلاذغ وعم او وسيم الرو بخ انعم ران نم زيا بزر يلو ةاسإو لوبا لجو متن زب مز وسب ىيطخإ ترم“

 الرز
6 

 ريوع ردن راوبغأو ؟ردفلا لرمي عيل ملاذ لم لاو وكلا ايس نول
 .نوركوزمو أ ) ؟بخ لو عهررسس اس6 واسم ع ميزان نار ؤقنالع نووي نا
 إ نورك لس لونصربعع ازملو لوانا نملك نرسل ازنه نيل هيب بلفولا)
 ريلإ لاح نان دولاب ىرمنعجأ ىزع اره منوم منح وأ منوبة على سبب
 ماو عرسم) هئارنو ديرم نار عدس ىلع قطبس لاب هللح ذعر ل وراي رع و تعد زونوملا مافي ؤرعن فارزساوشحالا كويل امد غلب ل كين نيل
 رجايلج ملء الاباك افللا نركز: لهل تفر نركادو لعن تال ياهل زقمإر ... وول ن لوري[ ل جاد دع كنس زد ىو ئسيو/ملزعمل دهس

 اردمواؤنسإ 0 م اه إ سيضم 2ص مبنجاحدام نيللى يغلم يلا ن/ ارتومنم ل دسجتلو هاهدفلب تاوشمال عطس ره كر نع بكااوةعاقز ا فضيه صلاب سهر هاج نر مالجتا عت انعبويلا 0 راها رطل ب2 ر صو اوفو يلا ب بجو جيبو تاجر ىرصرودلر يفحص 0.
 . رمح ميرلاوب ناسنو// ا زيصو وفم ل اعإ لرجزسد) إى وره )وشك مل نسمع مزييلوسزماطلل ت

 ياس د لو انسخ ريراوس نسحأ مل الغم ي/ لاف يوه ىيوواعرتل وح ورمؤ نيوز نسخ خف منذ ءريروو نمح | ذلعح مناشأب

 ,و.

 ب2 اين لدن

 1 10 يونومطم وجم م



 ىووار هوان مح يبلجوإو| يلوأ/ لف ع/ يصوت بعب لوم وش ىلع قم لديب

 رسل كاره اص ءااناسح اوايَسح +زبو مندلاوس اع بيزا رف ميلعو لقبا
 زيك جب دلام نإباررعتسا 9/34)ىعتب وتين نع رع 6 يهللادإ مب 5/يبئام

 مل رزاعذلاذ + ييضن يعم الك عري ريد لكن اور ودعت 1 7

 نم مجرب اعجب ىلا ليزي (ن/ وعلا ر/تريسدرو قلاخإ يعم 2 ىرلكك عرض
 ةيبال/و ميلع ! نودجت 3 اعنا ع نمو ميولا بجرم تو رتويت نمأ» ئ

 | سدت ضنا  قللزم لقتال هزإ نلهمللاسإب تعرسالا هت اهرسقو ماو ىتؤذو + نيرعس ء كرت 0 دم نا هيك يل ْ
 , و برع» نار نرغلء ماركو كازو / رلث بلورشر يتح شيال عاتالاو

 تاع جونتم مالملا عاشر يلج ع ربط ؟هيلضرنل نمل لصواونمأ. جتا +001 ١
 ابا ٠ لبعي تاسانلا نون بؤ[ وري رياخرم عو/ وبل لا مدل لين / ينفر نيمو
 لون ارمزام/ بعشر رنو/ نونمانلا | إو ريبمانوكتدرع ينرلا عمقا كوشمل ١ ةصيرؤب دير نممن دج لوول دع يا محل ل زعكةديرولم يقل نيد نن ميلي ام هدا َدِم لعج نويز/ى ع هركلاصا ع ةاس دا ء ىدوإ[ دلع مسئاب
 7 ةيبدءركلستزل] اهليساو عبذلاو نسكن وقت ككناذ ناكذإ/ اليف ليزعلو هند عركلسنزز/ اهلي ل نيرل/ل اور يغرلا يراهجج يمان لعبا و روك فد/رزسإ .يريردسا تلونلو ى الو ىبلضال/ نزعل اور ؟ عع اب دس يبلو/ لودد/ر بي ؤ مو بكيل يذل
 عالبتال مرسل كرجل ليأإي فا/ورم/ اغار ُهَّرَع وسو فعب ناك ةاوأ عض
 ريلعيلو هين ث النار نع ازوال/ هبيتترسولاو عابشالاب لم) ىيلعتو ةغلابم

 نيكل صبه طب اذ م لاخر امو هاون زك مي ع در اع ال/ ارببر
 اوسيستال هيض الاعتلو معا عم راع /رمسمعت أب .مئاام لوضت/م لعن ىلئب ورد دبرقخ تاي يلما ره اييرروشلاو يو ديزتلاو ويبي وزالا خ
 ىلسيبلو .نيموعشا س ب ن صب نإ م ع نم يد اعل لع لمراو ل وسنوول مَ
 رثعلو هياوطاوتل) ليظابابإ نم توزن ازسا كراع فيتو عن لاوسس ةيايخلا عن.
 ءزن. شهبا ىو د بجي هبط لعرب هلا نم ىلا ورم" فيلم زق كالو ملص



 تامل

 نسما ءال نسما ىرلسخ و يلا وسكب راكم ىلع متن ولين زيلع مسا 20
 /عرع و

 لصربل/ل وسب .نيل نش نهتؤلا ندر صتعلل نإع غماست/ى/ زل / لو ليت ت ىلالأ ايرزو رض قيام م قلجتزت و هجو جياع ناو درعإل ةادكؤع دل ولرلل امل رازخإ ل ملو يس نرمزطلاربص شاعر ضسسصو بر حت همؤهاعدو نيكير ال/ىمأر
 يب ننواركهوزكتو طكو) وعلو انوا عنإ نود ا ةوزجشماغ] لمي إن ود ةعنإ ركيورمالا ؛ نيك وار شو هم مجو هام نيؤنو ميلر وتل وول ظنك نأ يام عارخ انوع وك ارم نا فاتت لوبمنم لجو تان او تضا كيك 0 «للشت/ لال سر /هزصردل| وزر سعر مس زعللرغز/ هاو ضسيلمرلا تربت حجلاب مروة طوب بهز ) احن ىلع بظع ف[. "راد ويرزاهب وشعب نيالا 1 نوت سيسلل#ر اه انارح وكان يشنرر رهن جت ع ليبموزيعشو باخ لوو ننام اوحديو معلش و «دررو ىن معد انك نمو مديل اك و علسالريءاع .ونع/ « لنبي موكب نول اكرم و يضر و علو | يسم نم يدضرإ رهو .ال) دمرت نعول زنح افتعال
 . لعلي بش نيش ا درك رمي لس نمل نم از مو 0+ 4 ركل نو ريرك ناو ال جب هزل قوحبرا هلأ و بربه ةرعتسمو | ىاعش .دإ,قهج ال كيريهم ةثد امن مر ى نيل سوتنم مل اورق ووزع 00 ناعم لبو زرلإ بلر ماوسخت اورتلل كيو فرزرملا >ا« نا مقرب نإ نعيطنعب 1 . ىعفرزمن لقب انررو لج افي رخال بح سك 5 عر ارمس اع ناد لم دار ناد ود نم نزيف يضم نإ كرا اذريلخ نمل تعدو" ركلذكز ممذباهعاكبأو .هيرككرل وختام وغلق تكتمل نا نم نونلخن ةزمو لكي ورور هنإ كنح ضدك

 رين ل ءايو كش دم

  ن) لضيو مرد ؟ل د ذ
 نر

 ىو ملزع كار ظأرإ ةقذ :٠ جنم اهزهبدمو دلك هز كيد ازمات لباب لوس يعاد هيزكنارككمازعلا 6“



 هيصة سسوس د
 5 0 هتلللل ٌْ 732333000 ااا بي را ا 0

07 
 نننهقماو داون ده 5 اديني فيز

 ولا قش
/ 

 نام تنور وول تب سس (ييلص ا لضوبل ناشب تع منع وسو ءربعدلا خيبت مورو يسر عياس دا ولعيبلا داش اف زنع] نوكت
 ' 0 اسوا ا لوس مكس راس نا يي ب
 ات معاوش م يل عسل وس تعم ينثلوو بأ وسْمَم ناكي بعمل. لشد |ويلدن عا نإ
 00 نم ىلؤ] مادو هيكاور 'واممزك ”ىهارالاغ ميلاد 2
 4 1ع 7 ّ : 4 : 2 عما ملا 0ك

 9 / 2.1 لجميل ب دو لوف وش ىلع اناني و ركو رج رو
 0 ةحفاللخ ةنيوا عن تنبع لا زر | اع ىوهعم نيل
 فمورو اهوا ترس /قم دنياسلا تسلا 4 «طكؤر لش ةتنم لكذ يابن

 خسبإل أم يسب ميل معشرمالإ ضسركذرب فاو هداع ديك 39 ززرال/ كلذ نو

 اورناب مهلمش] وييعرشو معربا ن مبركد ضرر, اورصس لق, يي 4| ملرف+

 لسع ةوالإ ءانتسا رس دام لاوهدررز ساخن ىولخ/ع عودتي |
 ١ خاردال عاؤ >لالكان) تن نم لئلْشن ةيريوراو هن اع ءاوسدبإ يه نا كودي ةنتشتلا ١ ١»

 + "كر د صتقانا سايفلاوأزس + نوهت رهبارئيب ىزهبز مج دار ا د اهب ارو مشل نب ا

 هيرذلاب دل ب ن] عنب .انبسإ م. ررعلا يع يؤ وزعولإ هلي دومحزلا كاع ةلورردل لس أ

 «٠ لس لك مسإ نإ ةيزلاعغاشسسإ ةروررمزب يعل بدكير روهراهنرر «ءزمدب دع“ كوم م
 . ى راكب الل ءاستإ يره زوساع تريز هير :ناذ يسوم زون نيررت < كدا
 باح . دمونو ومش تورش نكريورصقمز ءاب تنعي كورلا نانللا#' + < طبعي
 : قرالا 2 ىراؤنلا ميزقو نم يرو نإ ليس ؟هلو ضر دير < مقكارحأ نع رر برجل رك ا

 لوعت ل هسن) + شداو لجو هن ةبص ازل| عيلفإو زرسا < نصا او وام كوسا مرر
 1 ١ 1 : 10 ا ْ 9 و ١

 نأ, وى لو نمةننا لودانم لاو '.ارس ضو مهزيو اسري لوصر |وكب نإ ء ناصح “< و ظ

 لالتملا تاياتساوو” كلاس عيرو اسال نم لزنبو/ههردلإ ضم هكَي هلل نع لسير
 . هنع ىهب ةمابإل )7 منوف ءإ يدور نباوسمب كيلوا ثعبلابمبانلو هتلر | متتارحل
 ملا ازعل ك بنوا و :[رحاو كقعبلار دكال انرنإ ارسبباو) غلا إو ويا كولا
 ىو ونال مغاو رسالل له امزابدزمو مل هارب عوفر مزم ءاوج ابعت
 راق مل هين اهيرلكال] ]نسر نوف النا جر ومهم ليعدل نكال مخحب كزع ةناذ نت وخز

١ 



 ظ رو امرانإ < ويؤمن لأ ظ
 او نع ىنجتلاب نر عمت ا ام نفور

 ظ ْ

 الرا نك ||
 ا يمنا 0

 ءمهلاعةربد ||
 ءاننو١ عردخ اا ةرولط هلراجرا#

0 0
 

 لا 4 ل 10
 0 هن لفلم ةعومرمهسارل > ش ظ 1 ا ويعم ارسوج رن نرد

 د ودرمو :ةرزقماس نإ اخ كلارا 1 اناثوأ رجحت لاو ها ر» يا رع
 لاروع عبي ب واح عب ةّب ومان تر“ يطا 0 قرير اوال دو هلو بؤ لج“ ظ

 ا
 0 ا نطاطدنولا داع التل ولخنل علت
 نيو هيح ءاوف ل لطول لوما فكس مو ملج وت ١ داكوتا 00
 ظ ووسوس نإ لاؤو هحزفر ران نزح منام“ 1 ا

 و ارعإ نم يعني جلا عسا زق ير ورمإ تجيك 0 ظ
 ا ميك نواه 26 : 0

 وره مللهأ من 0 0 :/ 1 7 : ارا جيطويادشم رفعاب
 ,منإ < نيم اكذإد ازعل +, او مرلإ ز ريل حد لسفلاو لتاروررو حومم ١
 ,نيزسا]اكييزمابروزخااع وح رب ىبح ورم نيو لم ازث 3 ه0 ؟ كرجل 1 0
 يا لوب عقيم ناني نينسال اخ ظ ا
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 000 اومرئ]ينح سوفملا معن 3 امن | مل. 2 1

 لفات عاتسل سلسل ريل مطوع لينال
 . هء سما اني رضقلا7 0 0 كابو د9 عنك
 0 2 0 لعال لسن ل يس وعون ىرفلا تعلفؤنإ خد ةرخ اعلاو/

 0 نإ ىدانإ لاظفرالو تلهب ةودطإلسلزوع + مان ب نونا ة رع يلام نونو ا

 لير تلامس وم ابعلل ناجوتيرازولا لحوف/رفياوجرماعر تيا لزم ١
 010 54 ظ نأ مع رنجات //ولاغزررب ميوف :دوبح نركاي ف دالحنا ىسرر قت م

 1 را نإ د ةيوبمللا ةوييلاووعد عوز ةلاذ مهنئتسا و
 جا ونسر هسح طوق عارشباب يترمسعي مونت ىوع بزعلا . ىعرلا

 دو كزعل ملبن ناب لفح م زانإ رهزر و ءازعيإ لازهسأ « ةغلابم
 ةمؤلل نه له اوكلمأن:ولاف ةلعانإو ذلولدب ظانس انها مه( لانا
 راك6/6 //ابفتتس الإ علال ةيضكعل ةىرضار/و,ورس مزون يافا 2 راق ا

 ةضورعمز/ قي( تم جيو نا ميلكا نعأ جيدا مير مدن متلو ار رعت نياك
 ىيترله او ميتا ويم نبيع خاول اقوي ميازين نب/نوكوهرو عشوياب جول
 نم لهالا ص مصخخبن اره منع نيلوأدعاوناكاس إو مم لعل مجرم اع د/ عب ملومل

 هئارم/ ل / بذقإ دع ]بضم جان مو ةنصوم اابئاله ار[ كبف ازؤر/دلقاو ءارع

 ةاسلاهناجرب ساقولانلسر تاجر ابو لاو / ب زعلا جنيداسلا عسدغلا نم دع

 معرذ بر مازابز وب تناضمارتمنق #1 ءارعر ذرب يوت ررغ اسد ياو اسر ذ
 !وأرام اول افو عابزلا لغمل طيدلام لان عازون) ليو نر كر اذورز ايم ناث || ازكي
 ينسرمظغل) نم تاك نار مإ ا كرش 7 كونعسانر نوي وذدلو فخال قل نهب

 ريس

 وهم زعل علي هنال ةلاؤيسٍو سد قلم راع ءاهسثا!ئ بر ميول  (زه له | ع نول نسال لهانزر اتعاب هلي لع كدلإرو | مور رض سالضأ بهن انما عرج كاكا عضم
 موسع بسب دون سدبوناكترير ثنا نول ررساع “1 يضادإسغرزادار غزا



 (ىنمسمب بت] مم نيثراب م مودشلا نمدلإ عجرم مدر 2 204 ْ

 | ع زرورولدبد اروي وحرم هديا ساتارزعلد
 ا

 درب را رمل ب وى و/ بجرتيرل ورا نال يخ نكرر <> :ىررشسسال ا اح اب “ را بيرن ا / اوسع و بوح ا قعم حرت ثمة ل وو يصل لخ رن يسع هدو ربو ةنووصر تاق اردعب 20 ماوخدا |ر حرار انا ' 4 ةوئاب لاهم | يشن اضإ رشا »دار نب ولونموراتس الز اهيتسالا أ :
 نم( ومو هلع

 ووو 2و جب نوع لاسيما زر دوا نإإب

 منو 00 نرخ 0 رراويكاس 1س وعجم ع سبل": :لريكاتسول يرو هللا مي'ضصسرع
 ريدا اوبر سري 2 لبو م صب ملا ى 5 /ل بمسح نعمت

 1 ١ نور يرأس والعم نويوطعم نار ذوعرر) 2 : هسا ابر ىنح دل ازعل ناوييقسو  ازنام# اتنين قرطلا
 هالصور كيززعصل إب

 .ش قرص ص مارال
 احر اع السر | ضم ديل راس عون واع منؤيا ذي يوتا نم لك لعاوز/م يل اك

 > - نمور في نبكسل كوبل | نو ناو بعاو ميكعو ' هلكشو "كانعو'ييلانعاع 35 1 الدب 0 اوردر ةاوزح اووف عقيسر كنعد قعر اوت ان 00 دويلاك/ ةماقال رين ا ا رز, ينناهياتي هزخا يكمن لثث دكتروتقء رزقا 0 قرت نت 0 3 ارندلاتونل انوا رمد رونا وع اكزكلو 0 سب ا مل معل] ب

0 



 :6 و[ هيد :م انو 0 ]

 7 5 راهم 34 نااركعزتع نإ نجس نويعيرون ديولانم دف ولةءاظو
 قفل نورين لسه لا غين هب ريس سيد نبكويزاك برد فوك ناو بخو كباذنب

 المدار قبو, نر دن نوعرتا عزرا سد رب رب
 -رساميتنس) ايورايؤام عال. ل
 1 1 ءونيدر ووكر با نواعربإ نإ بكل هه
 نوب تس يخسر قصر رينو سمسا نيو ردع ةفلدس عبو و عرس وصيت

 رار سا نو رب لو عدم وبا لوعبب ةلوكر سوار أخ نيو يردوا
 1 كحد وقر مرير جريج هلل شم بوتر وليف بيور
ضر عياام كرر هك ضي كرو نس نإ

 / ماقالاب دلُلن وماشي زور ي
/ 7 

 غازاب كر ددم متبع يق نمنإو مور فاكتب ايا لعزل ناقنز واعز ءر را علم لكهع
 ارفعي ايمادب سر عال تل ساش عير لكون م اي 0

 0 و
 | بسساا# قي هنيزل ب (قلش مك ع تن امس لعب ريلا نعغع نمراعل/ لد بير قولت

 ززالرنإ)ممعل د لهإ هزخ نب تارزإ درصفم/ نارام ”رشاغْي هرم ىعاإرل#و

لئإ 9/ةو عيش من شومان ور ذه نارلو ني لر اهنز انام زا ذ اح
 ام 

 ندب هب طعلو  كساو مك علال كم قو من إي ىدعنامزإى الزعت بان سك ئيخو ١
 9 هيلز او عسعؤام لوارل بسك (دمرإةكئاب رز بئس رنيم اتنعأ يراعلا

 و 70اهتسي لالا يرعبلا نع اهتددلل امس نوكن ند .(ىعنا نع يئن ئردصل )
 تدكراصن ا نهىةيز|ىورمن يسحب روحو ٌةيلإ تهز كح نم اهرجي :

 بودل كار ةعاوب) نيش عري دلوتاوطلا وسيع دزصمم هممير حموعتي
 نسي كاولصولاوربك هير يل نات فيليب طر ينتس ندا كبر يشيب
 © ””لقبر ورك ةزلاو هكدا ليس /ى بم ليزعتلل مب تع عاغاو تلعاظنإ رس
 || مب ريلاو ةيعاك «هبا 7 دنيا همي يايردخل ردو تلبيس ءاليهان تاركا اع

 | تم والحلا ولسا ةارؤلسصلا كريب ةيئلل ار اسمو م يف ووسقسةنام
 وب تضاريس يزعل سحإ هع لقتابا احا وهاب



8 
 1 أىإ

 ا

 لا ة وسار ظ
 5 لر مهلا |

 دزنفلاو ا زدعالإ كرروالا مس اوهكيزل املي معمر د هبدإم/لبخعو اورلإ نإ ”..ن/ ىريدس اوما

 14 | مذ الع وأ
 0 ب

 م 2

 ماوحوو سزش إد ل واو هلؤر فبسل ايو سزبرم لير هنا“ اكرضإو شلا
 بوك[ هز المر يلع ميزوم لوسرر ردع رش نمور ماو لسن انب هزم هسوؤنوب كفي اين ٠١ زلوم لرغل و يزخر هر ةيمرادل] تت اسل اوس ايحو برشإ/ كب اننا ' لإ زان كلاذ لفيو ك1 تو دعز] ن دن !سارر/مء ]بقر كرامخ / مذاب ليررعرييو ماش ل زو عيظم نو هس دل يوزع اذ 201 1 رنا نإ مزعرشل الثار ئاف نأ" ملسرروش آر ملاباشإ رولز وزار الر له اوؤرصنال سر ميس ملل رص بن هسعو وسكر يه نا د دايئإ نوه ينل 5- 0 .املاباسإ 1ارلؤمو ربل عسر يبو دوش دايموند فري تليثارأ ظ 00 ير

 تيا هز ناس م يلع مدر ص لوس رم ؟ نمو رن لم لهو / بودل نمو :1/ؤ8 نسل
 .ةقير ليز ءراعوتل نيلقسرف دهسا ضإو نسيرودل بكرم مقفتتاو ريلوت مهحلارلاقل ارهمر طق ضرولء أ نودللسضا باي هر 2 دلسالارزوضلا هوى عنف روش د . عيسملا 82و ةردعلل اهو عسإ)«ءزتلاب تجبرك ساعي وللا عاملا تح 4 بكل زهر ومراط نلف زير ملغ 1 بانكنس مليد نم اول كرتارو لوم مارا لوس ىلإ ةعااقالاب نيس ركل ىف رصرلربب ب لمان نكرينب مدس ةردغزتلا الإ هوو هيج لجو اهروسكوم اننالب انر وج امو نعل نيوب قل

 ىييقلار اه اداب
 نيف ييلع متوالن يرسم يل نزلا ةيلعانإ رانا وح زفر ةينعم ةبا واسس (ري] ن هنييفص) !«هنابزوراز نزال قلم نم سبيل بسر زان امو نوح تح 3 1 : هموم دسلدنب ركمإ زير يزإ نع كيوي ان[ لكني يبحر ناب جال وبار حبان دز هعبع ازيا عسا 0 اوارلافرور وزجاج هناك 6
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 لينك رجلا ودب يلون تار بس مدل ينل تاخرت / عمال يبع
 هو !ةديرم ةخر ونس زي: و قرر رزقا 2/2 نأ كييد تعيو كغ نيرو

 سان نر تنهال و د ن الد ل/ يه نك كؤتو وسوم وعل ىركذو يع ينل

 م لاف دولا لوفي امل تعب بي تنك نك لي غمد عنو سير انج ياس
 ملا ى الغ تلربكمربتب بع مب لحام نمر ع .اج [ع .اوبعر ان] موع :لررض 2

 ال تعااوربرا ولاه هنري ص سس كري
 7 كاد مهي ديلمت 021 و يسن! لسع نعتلاو بكتب ياكل افسو
 0 0 سارع راسل
 نات دمج راجع ازعل كرم هدو ةزيدلإ كاورتشل كح زنغمص#

 ةشعب مزن واله اع ازعل عر .دع موفر زعلك مس مار لولو ,هسنل

 كو وس نابت اب هررع سبب النت ى بنزل ارت ص فلا درو نئزوكو نر اي
 م. خليل الو موا ازعل: 1 ةلرصب يي ويودكلاب هك انبخةرر بر يلا
 مومو ار راف“ زعل علام ويجنن علا ققاشلإو كر قدح لور

 ا 1 ا
 وكر وو منن تفانيإ يفكوج نم فيلو إن كلش ررسمو/ كمل هل عري مييسْخ وب

 ريبرورماعن باز ثيم عازل هس ههكر نم قييولرسل/ لوم مي/وج عمج نم

 ياام عس زار نخل ٠ يضلل دابع 1« ع لزجت/ن وليت كم ءوو د نوشلاب انجب
 فص ىزاورج امب عبد زوو ع ديس لورق ع ةداعبلا كلنا او / نوربس اع
 ارم ندكول 20] ]2| منبر جرب نم سطر كاصإ/ يلع نيو دنا د يق
 قمرا هوزخ فرس اوج .دهلاو سا (ميلوو شو ريهإ إى سيور نلكوتتف/ب ونس
 :ئر | يمغل ا هرتيو اهرصلخاب ضر +/ ةءابعي) وصل نإ ةعساوؤ2/ ل

14 3 1 2 5 ٠. 7 . ٠ 

 كت و رهزنمال/ ل ضج هلى غيض تناعازم نيو ارك نعجز ءاهلا ع ةزره لمرات توم"
 رامؤ ذأ نييبلزنل عيوب تلا أو لوعو اومس/ .سرئإو اها وس ارنومل *

 ير بسام العز بدعنز/ن وكي اوان وننقل مرو ناو اسك يرن ىلع

١ 



 را ئ2ئ-ب52522239 يطا علا

 رتإا خ عي نرلشوب زا يش نم يي يمسل إب نفرق ىزمز منو أ نو افل ع زينب /م يارس

 عيهسس) وهو تزد ةشيعم هيلدا سبل ذكي وقف هيكربعسب لاف نيب اورما اسأل غيل ابائنادم يئاوم ان الع هرحواصل يمل وه ءزبساب لكل ' يزر نال, زدل/ رب | ١ ةيزرولوبو وعود اعجار عرفت واو ماكونوودجند سافر[ "لاوس يعدو وقت انار يزتالرا اوبعضا هم قيندل هي لم “12 نك ذمل|وعالانرلكو نبال نرلر وينر صر لعو قاشملاو نعل! نم كلاذربسلا نردل عجل
 . يزف قرر كمصبر مهن كلاؤيهر غاز نحوي نعنرعإلب نوتق يو اصووجعل يجاررحزو لإ تذنكمم المتن وجون لومعيلا ةيزتل مالو ل دكسل6167

 طه نم نال ممامب از لب نم هنموسم فلا عضو لك موكا نار بساع اع ضو ع وهن . ييرعلار هكسي) لاعارحاو ملعيصلإ ودل عئيولا بنر ضيع ليتر هداج روس راسو
 يي هر نيووحمدنإ ننوعبل نو مو جرم لجوبا يزيح اج طمالمل تم ةرتاثس ملاعرس/ ميم
70 

 //يركو ريش ف ةراتما [برتإءوضأ هزه ل رووتلاغمرنع ىر يظر يزنام نو دفعنا

 ليز عطل هب نو كربون [مم ءاوسح لكلوز هت داب غور ثيم ونحو امنيو نو ان 7 زل لكتب ودق م زيلع .و/ :لالشل) نصل نم ءءء دم ىلع هيلز له ةزاز زم. تاجر !يلل/ كارلق لب هدانول نب يأ (تمورنو هرم] اهرسأ : كرها ر جول 5 ٠ مدد . م .[7 ٍ 00
 -_ ب ول راد ب نارا ىما تدلل ربإ ناو ستتتم نعمتي ةعاص ههزو ريو ميلع نو عتيشرو نييتلا ب بلو يباب دهكرل/ لو وما لإ رجب انج مدرس ن زنى عتو
 يبيهرزش ناوأو ةغلابلل ةوببع هن[ ذ+و/ بدع ول نإرإت ينم ل ةييكل
 : وترا ذاع لاؤزما وبما كراع هيج عوشأو ةرض) لع دلم| عيل[ اهندلا ظ هيلعاو وي لجن اس اكول زههام بلك يح كل ازلو برك ضال و ترف نم نالعم ل نب بدك عوط) نم :لبار هر راو غن انا للا تيلذص نإ ييحملهار وبكر ذ مب يمس
 يل اوعجوعال اريك ذاع درسا تن مباوعسصرامؤع ف 0 2 سميلعل درع لصش

0 



 لاب تدد د ا

 ال2 01 ريا ثيق نيود نمي > جلخ نمةرومص ع نبني هليل ل قبح ع
 "زاعنارجاج ناكل "لونان تاو وص اليشم هكر ناي يلعل «ر سيروب
 ءدضم ةم يرش يواكب نكزببسع/ى كك لريب ساو طن هب اووقوتاو
ار الو هيلعرم داوخو مانصال رابع ععس د ينجاب اوعيسلو

 ريوس »برسسلا زعرمال

 ةيي]عن علب يريبو نوكسإاوع يلو جبان زع ردن ىاستلاو انهو بكس ل

 نسانوهي م زيانلعج لوز ير انلعبد هن. تام له) رعت درو نيم اهب نص كل/خ

 نسلط بوح س سسانلا يضخ يسار لئطز/ نعله نمر تعنإو بيسر
 ةيرئشيز رهن نهرعل لكب امر بهاتوروزقن# ملوح يلاذركة /ايبسو الن

 دروع مس نالت يمل اينونس دب اطو راما م لعررجسال ا ماكرشز

 تمر ةغلاملا قيركع ص طهخ هللو/ل قه الل نبيل يي رع مر /ؤتزر تيخا

 قو وس ازويب ادم يدب نوه ز رت اعود لل
 لرإ بركحاللااوعر 8 ميج س0 دوو ع 2 ؟اناص/ يعشن 5 ب

 4 27 جبن كرفان

 برك ازهدتم قغابأوبزئو ديزإمِنكرز اره لش اوزني/رخو ويع اوت زو هجوتسي

 بزي و ]2 وه هتئاوزتج ]تح بودكل قرتس مج ١ ار [وفحرلاع إب /زجالوا
 هعاونإن نمد ابناو وح فلاي داع ل/ د امج رعبل هرم الف اها فح عاما ره اج

 ىنف ليسافل ناره رخلر/انباج أ لوصول ايل يس/ يس اناس يني وم
 مرزابو لمن ترش +و ىره ع داز وره ييزيرار قعتب لول هترلسله يربو

 ,يلع زرعة يراك لإ نع رإ_ءارزررهسلاب سل حمس ا ءاواجي لس اعروا
 ظ .٠ نيبال ينركا لكدزعب تادصحزيعرالرانم مل ذاك ريكتعإل ةوسارو ني هسر

 | بسس ريل ةيإ: نوطغو سنو /نوتصوهفو نا نإ يبقا لوط لإ يباب موول] زو بسس
 ٠ 6 71 4 'آ رس «موموم] نرد ب الي زت ؟عالر كر ىئد| ايمو تلف ةداعرتامإلا

 ١ ن6 مال هلو زعملا ةعاض) نيو وعيب نم و هبال نم ل 0 اهنا 39

 32 حرماوم لون اورغاس امنا زر وبس متر ح نوسلتيس بلو لكان فلوهو ميغ زو



 يي يسال

 ١ نمثل لاو ع[ مسل] وزال 200 ا ا مل وف ْ
 ريزأ نكفل, اوم يما كرز لركوب يللخم تلزيكرهزريظنو هكر سافانا يك
 ارز سخكلا

 ١

 وزين اماه الحبش لجان + دلمون + هرب عضل أ ثدسإإ هتيطس نبل لدغ سر ا
 ئ «, كسا

 ,"وو

 ظ مي ءرمنوبلخبس نرهسملاو ينل هير اح اويلغر هزت نإ «انعم هو تنزب نوبليبس 0 ىررلا [ 2١١ و ميلي تلغوروو علل قع حا وندل كر جق ليوا دم زعيالاو راجل م يوليو ندك 4
 ربل يللا الطير مرر ل أ سيب انتم ركدزررمز بيرق مب ركربب ظ نمر نيب رلقم نوت ندز0) ديب يمنوكر ع نم رعب بز لين يرمان/ ملل لعامل ل َ لعن ةماق العب نابزم ىعرم دل قعباركتمو نلسال م ملوزت زوما “8/4

 مرتبات رولا بزكفنل نولوان م تسدرمتسلو هيبة زر نإ يورو تاك ءتيضالو هيي منوره)ب هارت هوبفإ نما حان رعب مكجت عر لب ورعو هلو وعو ورعب ماع 'زريث نكالر قاعت ةيدولع نكإل لسمم ال نو سبام : 3 ظ و ميزا ومو دز امدلل سين لوءرزعت م لازصو نزح رومي هبت ألا ظ يلع تنلاب «دابع نيؤسب /<20/رعبا و قو اىرنرأ الؤهر ات رروع م ريو انس قمرات | يدهن ئنح رقع ميارماتعب كو ناو ييزر اهب نيرو ميلر هج لب هو مزيد ع رضا ْ و يداوي عيل سل ارو يضر روسو اوال ا“ /
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 نم عئابيرابوم هاش نيوز عوق واير ج ةليئار جنح نايزغوارتس والود 00
 كل الز نوه ملوعزم ةلوبكل ةيرفتكل ةلقإ جنو نزولا عر ظ

 ةهيراذح وماهو راسنا نم ناهأو مج انك دعس 4 رن ن 500
 رس اا 3 ا 0 امل هكر داررصفف تانزوكإب

 1 ا د 0 0 بج >0 اهروله :بعبلو هرايسإو اه زوم و وصي اصح رو ةزووصو

 - خو درتلا ير دوو 0 ناكل ةلصوو عونا قرات طعون ايزو حلك
 1 ةحدشلا علا لا تعش !اوزت ناسا مالك ترب رهو يري ر عتب نرد

  موهملا عمو 7 ه4 + لجسم هبيؤدب ةارمواه نع ديرب فرونابرسشنارمزءارتعتروا ٍْ

  «عيتلا لازنو 2 فلل ابارس|4ةررغ نم كيداعاولع تعربم يوهم ىزتلاورس ب تاتي < سيخ
 ظ ز2 لجإو مل / هب زج كنع يروق لعن قشابابر ينيريو زجر رو نورسن ارزدصلاو
 لاس مبا 2 / سلن/ تريك ء رو وعي تبن لو ةنعورسإ] نع ا : ظ ع ,ن] طفلي لون نين ق/ ب /كيك - لو 3 سيلعب

 لالا نويس+ةوزحاج ورماكت ةعامجإ نير, سسل كج دير وز عقيل[ راسو
 0 لنانم يزن نواصندسه يكاو متو يدب ' اور لول نوكنان خيررر نو رشا ورخ)
 ور د سد دلع اوم سلشسا اونا كيلو نيزك يزن وزان ر ضرير رضع او

2و رعو ار واو نعورزؤسلا عز ر ودلع ل هنسل و ابل طيس ل هيجو اوبلطو ظ
 7 

 ميبواه عاما ف صبنالاع زز قون -لو له ميناعاهإ] ةكملهل اع نساهم

 متالزءاؤوءلاومذإ تيدا لح بعطر جر 6ب نوؤخمم هنرلابنورتتم رز يم
 00007 اوس 001 ا كم ->|و نوي دمعنج موسم تعاون اب رول [هكفراع ىرغزر او دابحت اع ظننا و د نكاد

 مي لععبل يقبل 100 تدمر توبا اوف تايب 2 اهو ريو عت هل

 كلو دااباولج تيسير يسر و كني رتل جمهور دوب هلق لمي
 ملاعب لب 1 نوت ةإ وفله )مط عدل يدل قفل قومه رقت نر 0 6 ا ا بم ا

 بطلا يؤت/ ف زلا هبئاعنالئ يدي ملوعبمو/او.زساررصماوسدبا تينانئررسح)و
 لدية لى اوس نيلي ةارزوبخ و 0+ وزهتنسو ناي رار اوسركىكح مرولغ عدلا جس نإ

 فن الاذإا «لسالل هال سيم نوت رو كرتين و ىيدلل كوزخ يغار هعياناوسنتئ رو
 بؤ لعن وص وكلاورماع باارزعولوتافاعم :نلش فاس رين الاو بزكلاب يسم

1 



 ا ل ل ا 9

 :وبب ويعم قلثأ 208 نرازياوجوياوعاوضكتإ 500 بحنلاب
 0 “ب 9 ا :عماج تالا م 3- ل لعمر شعم [ زرع نول ناز وج .و را ميو وتنل نر 2 رب نال ريلا يزف راهرزيتظنا د نيجي شض نسر انين ذا وعينا تسمم كا ويفر | يي: لعاو يرسل )ن٠ ناله ربطنإ» اسلاب يشن يرمت و انزال نويل ل هر نمئربسمل نهر ضار فرو ئسإ/ يدزتت منظسجإرهإر شمل سومو كر“ 0 و رو منردف <, يمكن الا ت|يضودلإ زمر +علع .انشزاو ى[عن دهنإ ميزنرم الأ هم راح نووج م جزايشع ل ارعأز - ناورعلا .رماملو زو نيو وسمو جدأ ن امهم ٍنريعبالنلخرم يوؤوب ؟| |زهناولورم عدل لع واطاباويرلوا وك م تللمقلرورس نوسج نوربعر اهنزوراعزل كذ ركع لور رون اشلا اودعواونما وا 0 هنو هنصرغلا/ى غأ وسن اع رو ع ىاوصورأر رطل ل را دس بلا كيعس :واكلنرل از راك يبو مضلل 0 1 ميرال 6 00 'ويتحو كوت ني مالو 70 ), منبر | 3/م سهران دل ود رو واوفيتل نل/سالبلل 300 سيسإو تكس ذر مهلباب ةنؤطن لزب نيستأ' ينضم قوم دود وسوم ا سليب ةصاصلا وهز موبو لصال] اح ليداب عر 000 اووهبلازما 2 لإ ب :فلابهل بلطقإك/لورمدزو .ول وع مسا

 . هب أ نوهت يحز وشن انج ةيورو هميم زن زمام دلو | يهيج رجل اف نمر سم ا 0 2/1 سوسو سا ريم“ ظ 0 يلع ميز ثقف را
 6-0 و رهلإو ةجشنزإ نم ناسندلاج شر هيخ / 2 هيي ويسردت

 ل ,



ى جو سكعللبو كول وب عبو | ةلايسلا زعككملا ىدغإ ىب كيلي
 رب تان هل

 رو ترفل ويف هيعفن قر هن امرطاونو نم وصخ فال ةزلو لبو دلو سيب كؤوس

ز ؟/سؤْهطْخْنإ مخ ١' نر 1كوب نلصكإلو ةوو
 ميط/ىلخرنال لشسنالا لص/ يع

اتوك نواز احدن هر 26 د مي أو مع
 /"قلش اهنا, و رن ن ع اذي

 0 ا
 نسئالو/لاجرلإ ٠ نفل طسدنإ ارو حز. جلبت نب لويد نال اكاروز/ 2س ب

 كلا ةلعّس ماو اهرملاثو هلا ارلمضل يب اوسكشمل م[ "سمنبص انه/ مر عنج نم ظ

 07 07 لب ةيرب/ .امعنإاو لعرب نب ]سن لجحو ع انتل يرن يرض هنزو
 0 000 و . 1 2

 سب رنا حول رمالررت تريز فا رونو اهمنعو بشت لزح جارزلا ةكسإو

 نهرا منيع لب 2 لاييضرطوإ) دات وهيل زورعتزو ىلغتلاوم هر ههنا
 ارض دلد ام نعي ةوراهنب وعل 41 3// 34 ناطنم جرو ملزمك) لولا مة جرنإو عاش

 ١ تاس ءالتحاوطوباو سارق سرر 0 ]
1" بولس رشكم عينات مرناكيتإ و عَمْ ساحر هيلع نرفار هوصومملاو

 ناضل و من
زحو هن/ولإو هتزنمه وقعا تلكيطخو/«ىزوس دربك طالت وودي ريكو

 ظ [هر

 ةياللر ومالا 6, ابسراو يدارم قهاؤن عم نسون ةإ ريح براهنزإو نرهنلا عمو كي

 عوج داكذل يعل باير ذي نا: لرهدل كزاو نر.نيبانيزتت ويلقلالاوا
 م ل
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 نويعلاا///ازعياير ملوف «ةيوبسو اكسس صح روو عجور سنن 3 23سلكدم

 00 دسونلا و ونعلا عرسال تي مزلةركمانص مدّلو نم و ئنر | ويلاو يزن اساس مبان ء وسو
3 وسو ةلمر نبل! لورق او ليلا. مملنر هبيظس هوتيل 01

 

 مس ىقره اب علخ| ناو ينلمز) نمالكذابا انج بع كروب نيلعجناو نينا
 1 0 اقر ماسر وعمسب ولعل كنان / ذه نهي ةورزوز) تيرؤل/ يسر يؤبيو دج افا يصرفادل

 يا يو دى ال وج رمل نع اصبسإ سور" ١0

 اماعو زوامل نيم ر2 ىلوفكنابررعم رز هت الم نمو نقود نادرا 5“ دفرشإ
س لعسن) و ل. )ذم تلال عم نزلا هل نإو ىنول) قح] ع واقا  رضحا»

 ا رشنورفن هد دلزسمه ل

 رد نهر ديهول ا رسل
يرقن توزنم ةهصور هنا يونج جاب يضخ م ناورؤح/ ل

 را "“ هلو..هتوري)6 عيبا: 

 1 لك 13 : 0 ' 00 90 را دص لأ

 هو « مرك) يبصر وعبنإ عؤرو توم نه ناراتالا مرت 7 ا

 دس ىلف

 نا" 8



 ب بح بيس ا اا مم ا نتج سم هج يجب حس 4 يمس 3 : . 0 تسمسال -- ا ل ل ملا اا ىنحسسمل 0 3 -ِ 0 ل ار ل
9 . 9 2 9 4 

 020 ظ ' 6 أر [راروك - 1
 نزار ى:ورئتلا ثيخلإ ء لع » مز مهل عاطلا نماوؤح ب «رلالققلاو

 | كارو كبور اجد بوم ةرروتخ بالا روسو هيلز سا يال ىو ريو
 "0 1 نروراهاهسةلكرشدفاوعو/ نقتل اره عع مومك رصد ةعاخانأب يور

 0 د نال دزادو ل سيب رج تاتا قال يعتدبرتستلا رم ل دسس زف
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 هواتعر ونزع كم نونا |5ز قاب ضم وع لع اد مل
 ١ مهنا داروبملا تركن ناب در ةرمقل لئلا ل رودرا“

 |... قعةلذدوجح تزن ةكرم ميسندل ا ورا مب رخام نر
 مميز اند وجل نو دلفن ىو نع للك جر ترسم روم لوول 00 ل 8 ا لا من, اهل ناز ذو لبو يج نيبال  ةارهطم نال 0 ظ ١ 1 لول 1 نيرزوعح ملكات ولددف نمزريو ٠ع 5 للاكل ظ | 2 .رروزعنارمارلا جل دعس لل ل يعير مرو وحازت د سستم

 ريب هيرو كدزلو لوس هبلع«» الار عتوصز عع سرا“ 5-5 ا طلو طي رس ةزمداؤ لم مور السرد جن ا 0 /
 | را
 - ا عد درا يرام دل سهما قالا ةلرعرلل هكالسدل] ا ا رار ال نب جو نات زكا دمام ةرملا كي ثا يبخل بدر ١
 - 0] ديا عسا زر دم + اكن نمليزطل غاب نيب نول و ةير ومالا أ | مهفنلا هلاوحاومدوزتتم يسب نر مال متسع لع لدععالا نييذإ/ تا لد / اءاوزكم دعس عيال مااردلعلا جون ومررهكو ةلالد مييطممب معجب كت ولا ..  جس ٠
 لهب هم طيري نزعت نهي وز نونو كرر سميرؤنابا 007 ١



 ء ا ٠

 و ا

7 

/ 

١ 
/ 
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 - لك هقتع لل و تسير فلا نرب لشاب تدمر يكمل اوزرل جول ةماغإ_ نو
 زيوطتس بنو يذارعب عمر[ تان/زر ملازوج /ر رهن نبي ا ا

 لوعتش : ارب ١ رن از وتبصتمل ناو ازال ودب / نمو َهَل اعمر يز /و

 معدرارار باغ ام لعن نينت بص كر [روبست نيم ضوعاخن عجنإا وع يراك
 8 بح 4.1, عغ يصبا ثدي 001
 رع لوي جرا هش ناعم را

 ينم عرق ,ىلع معد راع . لس مل ؟ياوتسو ولع تسب نووي مرعب هيو 7
 / ل 0-5 ل 6 علا ل /عبإ ناد :ت "هز مله (1 عر رزوه ,/

 هنزع/:ءويرقوخو ذل الظل/ نم 1 0 ل مورا 2-00

 ل ع فل ا سرل ابد ماعرؤوب و مساك ذر
 هلال ولاهو زل ل بيم دقو نع ةهتلمر/ كتلي ئرلر يوكن اميح ضي د مد اف

 اهرهنامميلغل دايررملاو/ .أ عابر طع بفن لح لإ: ادومب ينم هلراو مم

 عطسالا لدار قإر ل تيكن قس م/و بجو يلو تيل سانا عيوننا
 2 دو( نب ذو هاير دعت/ ل ضر بن ميود) ميلعاوشلخ طيور رزة ر وسم
 روسللل ةرالفة نرش ليفي و ييسدير) جهة رعت يزن لخ يرتد

0 
١ 

 | برع نادك ةريلرذق) بحار عيا حرموا مبلل
 0 و رسال تره وزار غ مشفاتارعو كرو ةيرصر /اوهنعرو هوقنرو روت نونو

 1 مدظرل رسب نبال اميين للبلاط لرب متم ورنا سيرين

 ا اإل يامن اني ويعاوم ام يدسكلاو عز نو اوهر
 قل مناب اكن ورورسم هو ةريسرلاب سلكي در عن عامز قوش

 رشد اننا سما ) اوطوب يلا شوت نوع كه عقر يح و لدغ نأ وذو
 كلترماعرزخ 0 1 جعاعد نب جل قيعجار مدا يس وعد
 را لسال/اعخب قبو لج اب نورس م قنسو ذر ظنا

 ظ 0 ل نار زال ديف تقلا

 نإ



 ْ لمورشو نر نأ زر كرش املن) نا ورمل .امؤر تم كرتتنا رخال 2 00 ص ريع را تكا رش ةجيييرصتا ]] ةريسباو ركب هب اوضو ةعشن ظ ٠ ١ ل نم دنس مقر ىم !نزإ نم دز ,ةزو مه را زر كنب د برس ازلرمال ايوزأم نمي ١ ظ ثا نر داوداردب قينر | قح ابيع كاب زنكازو لاقت رزومك ءلال 2

 ... ؟ ضال وود نومعضتلا رج .ةعنراب صلرخ ممتو م فوك مهلا نورس وك نيزنزراانالا داو يهزلوز اوريزلا/ ارمرتل وعمد عمات قري الو ودع اوكري البهتان أر نو رملاوسأ اوزيل سانا نول دوبعل _ ان رك ءأدم مر نعم مول ]ا نشلارو ,وةاراسرسزمدب وطب بع وز ملمادم + . ١ ةموت د ازطر سريا لمينا ميقا فس اقول يح نو ودجر ع ةلدأ]) 007 ىوزئنصلل مس ىف بنزل مو لاهل اخ هب رم موعم نمره منو نادل 2 نوع ررر و ةزاذ ]هإاد مل يؤم هيلع فرآلزلوم) فس نلل 277 هيلو ونا برش ةوكرلإ نح يل هدو لم كيبشت انو نيام و ميس مع ت0 روعفإ بردو وتطل م يحاد 2و :لهكرهك ىون)ذ اعز و رند ل ع ةرانزولر سبي دوس وي وعل ناسي نينو ل فلا رس اريصتب# 2 ظ

 منال هاذ نم جدر زوراياك جنم لو دو دجط كوص و نوت ناز وبل نجس اي ىرهيورد اصبت لاعياد دل نحت لعب ينزت كوع رستم لاف امولا , يدإو ناهربلاميلعر دمارركنال اياركؤس ريع لن رزقالا/ نم امزاولول تينرأ هذ م7112 نم لهوب قم



 زةالا و وغب ل توم ميغ دان 0

 ظ
 يي لربك ز ايل فتتسم جنم

 مع ؟ داس مل ميلك 0 2
 ظ

 لكو ىمضا ينس رت تفل اورو
 ا

 ا

/ 
/ 

 000 رو | لف اوراغملا.: ل اضاةةفاخ هود وولي

/ يو لاخلا زلودنهع
ل لداوسس لورد علا جاو

2ا/ تساروعلاو عز تد
 . رجب 0 
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 نجت تما عع... م اللاوو - هظاوو مم فتح - فهد

 1 -حهحا



 49و انس الع اج درإو/ لاح وويو هاو منو )لف لع كعمل ىوروا ةرماو
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ب سمح لعور زيداو/ 0 بقعلاب :( صر ربصزر لاف رهسيو
 اياب © فر نين رو

 راعيالل ةلفلا قزايتاو دارها هئازس ىهفدير كلن بكج ميز تهكر خام دنا
 نورهعزع جال لح :عيم جب الر نزع سنا وز يكلاب فبكت لصفلابوعبال لاذ نإ
 97 م ؟ينرعراوساو/ اعل الا لوسياوناسدوميرل وج ةبائاورمر
 عبدو هلم . تب هلع هيرو وسل /ءارطو بلف رالعزن ينو اسوءلون نع
 لكرد و حو/و كر نال ش نعش مل فش هلؤ/ تورو ىؤلذك 8/ هاو سفركالا
 كم الوق مندا ذإيانزمإ ضل اغاتي يززو م ةني لوز مةدر قلعت
 هقعب لإ :/ءل شب دبرعرم لكم يتب ءو رسم لك فكعيسبب عيمس من نان وك
 | د0 سه طور لفاوراعلا/ابويور ونا ةينا وبسلا ءانر / قلؤاكلازكو ضع زع
 ىاشكلا ةرابع يول وعم ينم لإ بدم لدي كادقلم ءيزرتدام لكي كلو
 | يمدح ب, له احرتنعلل هيوززابعو/ةىّينح مع ديو يرى تم انهرإه لج ا//ن آى يس اد اسجل اون سا 3
 | زا حنش مال ةعس ركن وزلاوأ ماشا لإ همهتؤاع بح نو اعنزيدنإا ةزر تاباغلل#
 ا لجالاك 0 تلا مالذإب نيو ررزإ رصنخ )و عيصن/ برايك و نرغلا لوو
 0 7 ظ 7 ا ل ا لا بجاولإ

 لك طرد ف ناو ليااو كين لج ةريموكلاو نايل زوو ةيصرل الا لكرجاو ملحج تت ل هروب الو
 أ 7 ل2 هةيق اجرا و ءْدب كلولا ' 5 ملا ينكر يؤعنا 1

 | ىبعفم 2 هق)رب وس رعلا 2 ةلعلا نأ ا د هلع دكلصتمر نس لكل ع عقنرم يذل ى دنا معلا ٠
 نك م برر ماع لو شو ءعن لاو هتررذ م اب قلك 000 7+ منامدح ال ملول

 . زوج مزمل ن وكسب منا ترهنيرلئشتت /ج ذل ظ
 , وهج ىاسااعرلم لكل تال.ةرا < ناري ال28: نست نوقسلا ءرخستاوردكلا م

34 
 م9

| 

3 
٠ 



 من كل ين المدن ضاوصرغ) نيج اد ايزل ارو يوضل] لعل عزانمان لاوزل
 لوما يلب اوت رارتنا سدت رار مكؤ هيل شرخ رول ريال ول :يقملا قرود زر عر ازهر انخ لكالا ندا رج نفر اهلا يتعب ىرج زال كلو كسرنموار حلاق للزمن وجل مي نس1 م
 عسا نلمس ريو قنات عل لنتنإ ع لوذل حدا مادو يرتشسلا اعومإعاو جيانا هلع جريل وعلا هول ناو "8١ لو الإ هرج ارتوو منع نيودا هجم [موربل < ةدإ قص مدعو تلتف كوم ضياوارت لماامز . ةناوأ فارم لهروتن دس نييورلا ؟ئابح كيفان يرو عال لهف ىنم رفباسو هيلع ةدزلط دا هور قع نب تاخا نإ يور ام اهمايو تفر هلع عدس ١ هو سلان/ حاعل] اعورسعب عفو ةبؤمل يسرب ناب هاقشلا وزع هما ١ ياوازبتا ل يع ادعمملذ لاملل فخ عزفعلاو ؟/ؤنلابملارسم رخال ءرماعإإ هل عنب نإ ول نجضؤن نم عك صفو ةرغلل ابو دولولإ] ذر اعز رلردل روم هرشفنو طيشكؤلاو نعز | د28 ربح ارت , و أرلزواع بع هرلوس وريد الل ثزع تمنوا مانازوعا ةلازجإىءزيلل زم نيش
 ل, زو نم وهما بع مدعو اعماق يب ت6 _رعن عج نركل شالا ربل ع من” تب لك# لك هن ار هنا ميس ميسو قر | نؤيد زور مبلع يزد لسبب لذه غب لو مذ و دستوم ءبهقضولو هم رعب ل معو تي نزول يحلم هدارع ]طرت قولا عني دل فلهم هري نال بعمل درارردإركاعن ريل عيا لعب اغار كمر هو دمؤلب مجوراتبت/إ] قرا ذر نم يثمن هزان لود ناكترل كلم لاؤب لعممردملا جمل يلع نأ ةزنإ لإ ىف ر بو ماكل افج «رل) كلم لاق ازه نم لدا لذفج ممل مف ميج مياسلج تن هل لنادي السل ملع نزيل وعرم توفل كلم ء كور تو نيووب] هل اكون اور ىلس بقت زن زير مهالنح لفن و تبر ؤ ويقل روروزسرامظ “ب

 ين

 ؟



 1... وعقل لك مدرعب ثري ]نسق شيكو الم أنعإل ,يبافيسرز نلمل ندكي رتل 22

 ا فول لامسل نأ. نوتش وهو ةيكر ار ص) نو بسصوتلان عمو 0 0
 لزنإ/ جيل زنربإ لاك -الكالل نق علم ارشيف ةل'عالرإ ءوسللاسي/ل مج ناإإا

 نمووكيو هيج ؟برال 4م |رشيور هور يزني ناك ريا دتعت لمح نإو
 1: انارج نك ناًريغوضارعب هبل هبا/رزعلا نولي ع عزا نمر لح نينا ب
 دلوع 9بؤسو ءلهل نفل ديف ؟يئقااز طا تعإوز تاق نم نزع بيع عيرابو

 ا لا
 هل سد ل يلع نري ز يأ ك[ زو |ر اتنيإ ةدرازهم ىلع د .كناهكرو 0

 ءل ل ردكنا كل: برضولع يب نولوعد اي كلذ نع بصإ منع نإ( عشد كلا ةررمو
 درصذف) نيو ميلاد م لرسم ئغبإ هدأ تلي ك/رنع ط) رع ضفزم ,/نلم منيارقنو

ت محل (ةوللطمر ناك شلة يف نيؤنش من اءايزم '::7لافو مهكيتت نم ظ
 نو

 سونا كي ونصارع قباةشم حتيردو ضربا تريلا قلع رز ضاره / ورز
 روس رحادفل كر رواها ة/لام وش الؤىلو نمرنو» نمغلؤم رع ال/ 4 مد اييرم

 ظ ترمز اوم رعت ايكاعم ون غب وهلم م يمشسملو ىلو «لوس لبو كا مشو
 90 كعارب ناز : الع, مانا ىلر 0 كيل هلزح ذلكم السل هيزوقم عيونج نزاع
 4 ف كهل. .اناهونيو كلام اكول بايع ل اندم مزج ضر يراك / و صست)زيرس درك وع ميل
 ظ منا 0 لولب ةزيزلا نم ةهفرب بكور قناه تنس فل باوغم ندك مشا حجل يروا كل | عر نا

 | موو ع كين © لزج مردلل ءوامتكارمالا يلب ليك عزمر/ل ل مجلئل يرام دراسة زب عمي
 7 . وحول ناوذنتم هاري هجورعوملوزت ةعاسم نال نس بلاكو ب ندضر ع بال حرت كلل
 ظ هر | . تروس ار كوم ا مي لزنبع د نس بل قف يحب لو ملع مي طم عدس وير يسد يباع

| 
 عيبليرمدل مل تجر ةعاسإل بن ك[رمالا لس دضريزتا بلل /رجر رعي
 نوزع رهو صلت لاعدل |وزص ]ىلإ :ةلفل ءودطتت رم الإ بطر ركاصلاخ هيب حرعبالإ ىحولابؤررل) قر لهل نم ه كلر :عاللا نم وم ا( ليفر هبأن)
 0 هيلع مومَلَ .ذح لكرمحا مث اناصحاوالظتفف / مش[ ئعأر ناب ,يادبعد 4يقن + هريديلاكي بسلا رم]وع بلاغلر نرز) قغ) صوب عافرعمربب رتسنلو عنا اع 5لا
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 لبو لرمغشال/ لرب لومزم لرس رنلخ و :لاقلا و ركع قمر دع سةيلبر «رعدسإم

 اوبال 0 اهب ترسفب لإ مهلضإ تور وتاب 25 0 1 9 و ننهمم :أح نم ةادلس لم 7 م نزا] مب نيوهدنمتب د مل لكش م برق متل“ « عب ناسنؤلا نلك معو ايو ١ ارو لفنون لعو لصق ص رص لوالإ هع .ذيلاع بصولاع كلا يبزوبعزكلال" يسد درع هيل وول لوعبم مهلذو ديو مدس يأ تمم ىريإ لك ةجماوضنم هل لرب مو ىويو
 ا ل غيب ل انا هل ناو رع . بز ىوزم هلجالو ةمبوا رشح 9 ىور لذ اذشرل
 / 4 / رج اول جايا اترك +/ضردب/ اننلَء ع 270 نيه رعبا روس ةفلتل نر يالا اوس امويقخ اقر ارك رس
 | 2 نيزم هواها مزمن 2 1 ىضن)ذ/ إو دك للجلب هط هيل دماالع /ال
 ان 0 ل درو لدبتنا ا رحاب نيرو بشل يرث لم و نمش: 1 رج ّ بر نفل ريز افطيل 0 اذرمعبت 1 0 دزواك نجم قي هلل د هوما 1 ْ هل م 0 روهلخ ثىب لبانلا مج[ طعانر : أ" مكلف رىريووماعلا عل اعاتتسا ل 0 و نيو فوريزج نلض وان زع ندا يطلع
 1 عن دبس دعيسللا هدا وأو رز سرج تنالةوزبتا 117 : 0/1 1 ' #1 ١ جم الملا مبلو ندهاللا فل يور ترزام رم سه كلاتننال يسرا وز عل للتوإ 00 ْ ا لول رهو ذأ 6 يزعا هادررجوا فول ه4 مدور كمم يوكو يعللا نال روم 5 ظ 7 : ا لوعجد تر قيال و منعا ار وسويت خلا هريس أ ا“ روصاعتمبام تا ارا (رشن فوزنعرلباوحر كرك اب ةقلال عسل لن ل 3 جسرا دل : ا دبر نس هنافاوإلا و اننزنعو لم ازرتر اير شبك هلمرهتيهر 1 : زيكا 00 ”ووراوسئاب نوما ةرو زضؤل ١ 1 كاع وعر نر ١ ا راو امر دفداو ةكاور ارب يطتإمتا ولأ 07 ا



 0 ! دولار مكرلام يول يسن ]نا ل ل انسنإلاو اسوم مل
 ظ مدقتنال| عدي لتس . كر يمياو نع لهيقلا "اشو مور نإ و يدعم

 م | اومو > - هيرمرتفن خعو ةيولعلا مب ابن زعإييسم بز عزك د لعبح مجهريالووراتإل له ثوم
 4 راق مكيرأ ؟ةؤعووضو ةر لمسنا اسوس ليسنر اوفو: عرصملوشم
 لعفاو ب زكملا تبييض لاعجإب مليلعتو هلوععي < ظن مب كنار يشل
 ين يويزغأ لاذ غيب تتمالكراع ةلال د ديعركينإاو :بناعنإر م يذم قب هدلع

 ال لو فنا بو ميزا ءازع سلمك اريصا 2 هراونفعو دبا وركغإ نإ تيا
 ودل انزل س الغي  اماع مل يرملع صررر م تعي نع جدني نبملي

5 
0 

3 
 - ليلك مو نوم

 لبلؤرفو

 ردي زم يور تما مضطرب غن
 لوو ىاعن .

 ]سن اج ندرك وم 0 م يأ اوجنح] رملازهب لوو
 نعبر عرج عيار هن ترربفاث وشما اهلا ووو سس / ناب لزإ نع ات اف

 كرو يي ترانا نا وانإ دج يب ريش وذكر رم: بتزنام
 رو وباوسكاب رع لإ. قسم الزن نبيا نمنح يرو لفرق ذلاكال يعل كرم



2 

 ا 00
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 7 لل نا اتالنع هر رار عد ةدرهتسإل ءابشلا اهءلشيراو هحونصو 722 ورب م تن ب اجتسال و بيور يلم هدع ئيرعأ هل تي "صر ل ل 5 1 نوريإ ننم نل برإب مب ديلك مام ين يرنود/نلاىوروكأل نع نوب نوع نص .رزيرعل لعل وايل ءازع علا اقل ةو سالو ليعتلو نيس ع سم "لان: اساس اسملل ءازعى دال زعل تيملشب ,زيلويفرول هذ ايزو مل بره ةر شب :.ك: ازا بز وفر ذ عل قيدو كبي ددولخوع عزابع تيينوريس | هنمار جفا اوذلا ي«وعيمرلل ىولدإ ةح نر طردت مير ابارعسم نزلا ماريا ميل سو اي ملامنأ بسن
 ير !لعجو لب. ]بانل رهه ىدرمولع لزسماعإ «انلعجحو عش لاجر نس مدك 0 ند روك مدلك مدس لكس ومى رسب ةلبف نال [بيو ملع مدل هرنعر مهك دش لزلرموا بانك يسوم .افلوموا مب >1ينقتخ كف إرم عرس 2/3 ىيبلوو لما ماه ير نر روهرنلام ل بات كر اناعنإ عال لل كرو ريزمك ب الاد باغ نم هيا 0 ريب جرت يتالو دريت بزل ورمابتا -رعلر اق لكن متل دكتم ىو. هيكزو ف شغرتمرلا هنا روز ثول "اركي تالا, اهنا هتتايالل» ل ْ

 قولو تنسب رم دع او دج اكمر سخن اع فروللو انو ماعرريرزإ/ نم رس لكاث "نمل صول يوقد عرز بج خبم ملومل تنال ياإا/ ليزار ةيكف + هن نر خل | 0 زوي قيرالا لإ دلو رس اناا يلوا دعت و زنورمم نعمس دوز +1 لاذ ظ + نإ برتسلاب يشم روررهراب داع هزجانم جانو ره :ةكم له ةيرتتا س7 0 نو شميس ةزياوبربللعش ما ريو ةيزورب/ نوروز ماله نملك اقول ن يلجزماشلع/ ميلكا دهب عرعاجلر ىركعللا ددج قونابع - . 2ع 1س فهلا اونزز هوان دلارسا نىوعلتت يو اوناكامو كقمتا هم هدم يت لك عضم ملء أل مب زم نجا جوخ هداني ومرت لعسوه ير نإ كيا يم ماعمدل نونضر عب 1:رزر اوس وز نر مر هع افلا إحصل ار مهي سسرو حد سكلإ) آن + دو اويصؤلا هلافيوو ور نع ابأ انرماب كك الاربع ضرر يسلم كل سدنإ نر
 م

 هه

 : سس سس



 ةةتلاور لوم تةموكعلاب لهمتاور مدا تلازم تم زواويو لض لو نزل
 وبرر نروقن والو طل اووكجزلا ةمضاب خول روب لق موز مول نم دلصنك اب
 هزار ةطو ءووسورررب هب كنعو ميس لصعإاو ةركر اجب ضو رب ندعي نيو
 اوم مهابظن زوي الويل نزلا رمز امرإ ىوزب هل مناع يوم نولونذإل روك يزور

 7 0 ل هلو دلل المن ميغ تم قعاساننع يوصي / كح تبمئاوس نع طببزكتل ىعنس هل/ ميز دار ازرع كيال 0 ا طر ١
 هل 0 ا لابن هلورزع صو رعل ينس ازإ منيع بح .زمتس]و

 1 ةزدو كيلعةيلخلا وزان ضار يدع هدد فذ و ريض
 يتلا او نمار يدع دز جونبلا يسعي زك دب راسا نزور صوته كين نع
 يت لف تلسو بم كاظم نعلن لبا يجر كبر نموكع 1 كلل بيزا رونو
 320 ىهو ةفرم» رانا وس ىلإ ثالث م تبر قيتنإ ل غرر م زر + ليزا
 كرمز ىلاب(] هنت /ىنإ .ميملا هب اب ميج اجر هبل سل ان.( نووي وو كه

 لع ءلاعئامزركل جلع 4 ا ل 3
 زن ىرر يرزإ+ دهوب دوعب بعذر شضاشإو بوزكزإ عيكتالرو مثونعب متين
 مشب ثاوويل/ ةعدارمإب ميلعا وير يهستاروك راع رو لمج + نب يركع نايس
 ن(روو طنا د لوور/ملاولافم سيتى يرف/و منذ با بعمو ىي/وعمعلفو صن
 خعال يِنَحرساعلاو غرصما ينء ةكدنإ نإ تلزم كرو كمت ودلع اهش مل
 هب ندكربزإ ناوئسا نرسل اكدر ن مرش روملسونب رو ع يخنة املا
 وكرات نعزخبو كلاع| داكتام كر / وم كلاع/ اع علقم رن نواح
 يوري ومرب اكف منح مهلإذإ جار يميل وةوكي[ نك ولا نزاع اكيلإد يعور مو
 لم ننرو مار علا الو كوم روب لإ عك و سرت كرم /لكو كي)ا دع لكون و قع

 ىونعلا عيب تناإإ يللا نع نرد) شاكام در الاس فاو لبحر + ةوبإو و عدنادلا ةلسل هر ةبعوراو ةيرومدر/عجريد اونا ازيمد|لعجايرادا تضيويش هل اتاززا © 1 2 و 0 برعم)ع ف كلر اطر سابو ولعإل عسنمو الرول ىدمسر ير سجنا لمموإ رنا دم ) هور. و و يقا ةدو دق ثم ظل نال وج *نيذ عجرم با مهوج ؟ ىتبلك م لجو ىلا لعكيابل اجود
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 ,ووةمدبو دنبو 07 فزنا هيو ميا دتمو نب« ةالودل 0// ىعؤلاو نعوور) لعجم لإ نعرورمل لكلالعإ جنب 4 نيكي نروهر قيفدش كى جادال دوج ؟رسلفمكلدتتا 1 ]و يلعن دلك 3 00 يف 5 م ١ ا نس : ل خ  طارسم /نيدلهل) ينو ىلا و نبع رم اقلب نع عشار همس ار دب( يطملإ الور عيبها راح نزار ار كلا ١ وإإإ يدب | عمل]إ تهدلوسر قننمولكلا راد ]ران واوعب وحدك زير هبل كحول ىدو عل اىكبم مالا :توؤلاو نيليزلوذ م لرس) تب ليجو حسكلل 10
 ىل ميو عدل زل لهوا هوس نار ريل عيررررةلازس نيوز فا عوعم رفق الوب 7 ارم نانو هلو انا دج ةيرول لرب نرره تما لقول فلا نانا هلأ دلعي هك يرو لو 0ورصلا . ”وعوب ئيراهمر لشن بيدا وو نهي مو ءالإ لك نا اع وح) الو يناووكربلا

 2(, ريمالاودم)ناهوضد “الا ةلئر تمربرو ريمنايوزعلاب كييقسرر ا هزار ف اع شل صامل يدوب يونا«ةرعوه ربها نعد كلر م زكلا هنو هله ويوم رز < شر عرسع مت خ ىلإ ./د/ق/ذقم «رنإو/ ى الشلل جرب ءالسالإ + وهو ةبلهاذ/ + اهال نام ناو رورو ا
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 أ ||
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 زر كل حرعرل > ا

 ئآ

 . 0 وا ل1 يصطدم اقوه كأي - ثلا ةدري لك اش معه ع لعاووتعج ليعيش دلو قوز سو/ ل ع عد تك
 - يابا مح الى دا ليسن لوسيل مرو صو مل منال :ةبتبع ةهنصملام
 لعن ءنازنع كسر هماونو ةفجاءلاوف/زم هرمفملل لع ار هق سين[ حوسسنر
 نهدنلا مدفلكم د /زل/ رهف بحب رهو فش)واوعد ارك يلو مل

 1 رغم مرتوبسنتبو ./ ارادت, نع قرتصإل غلا «دنعمو كرمي وتعب 0
 ' نيب دلاذرر ويلدو جلع زارا ب:امت/ عي حان ليرغ سيبلو لو انزاارج ىالومر وضل يوزوغم ديب املو و يب وسو بدلا ؟ موف مج يرن + 5

 يآ ,

 / و 1

 0 نكال رآبولف ةررعلام نكدلو ن]ميلل/ قيسو رنين اع(رقنو ) ىلا لوول اعىإ مقل

 كازو دعب بر اومن: ندبو لفلم متقن تب روؤا لم قرن عت را كن
 ٠ سينا نيو لولن قنع ب وسو قيج :|ر ع وانرنعمب ينل يلا نعال “ 0

 . روم
0 

 ١ ل و ع و حي د 1
 يك جو 2070 ل 7-2-2004 يلا حا
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رصعلا ةمر وم اب قو يلام د مهلفإ نك زل لوم
 اووي هابالمناط كروز م

 ميل كر زوكلزا ىلع بتول ةئارناب سدننإبررذ محا ذو عحالعب وطير م ١

 هند هيل تفس سفك كيج نيفو اها مبيرفيل كسار رديت ل ذم

ان]#إو سا: ند انسن سانر روق جو فانهم انما قرع :/ر/ابريد عيبا ص
 

 ا ثم هسا نوكاناط علا وا هله قوش
 ةدغس بوق + هتف توم ناو مورو او رسول هكا زر يو
 ولواو سنا كم السل شاع كلاغررر و تزيربجدل اكدر درر ىو ريتك

 للعمال رقم اهناكا الزينه تاو عرغدبم نو /يصعب فيا ؤإلو دو لجررب

 رهو هو اهيرإع ولا عسا بانكو عريإو تورزوهإورعيبلاب روني إم
 ةلكرإ ل جردل/ل وا نإيب 7 نوم نم دف حو يبور ترو رو نررر
 0 ل 0 عاجل ولو قج راجل و شرلاع شمرملا نه ثريمام كور ةساؤلايراجر ورز ولورو و

 عيال م: واود يكرر فناموك نم طيس بورتم يللا قر لويز زمر تي
 لستار وسكس بكا +50 :نكفسو عون رعي عبو
 رزطم من زبم سجينا نم هنزخ ذوو روسنا 4 لبو نارغلو/مر وهيا عانت /
 مق نمو كيرا ؟بللق لمرلاو زلاسو) عيلشب دومكوانم واخ

 هلل مانيب سر ياسل + زير[ ضلشم مايرزلارصخ مو نإ سيمو سوسو
 اركومو/ هانز منك عاطل فاير ضر نكاومل يكعت ىيبعص/م يا عواسو مباع
 دي لسيبل ذ ادلوو +/ تر ع يضرب لمت دخول زجر نورت مز و نسمعل ب
 مريكلنومإب] معبر هنأ مزعل ارلاع اكو معا ريرص شرب ليز دن/ دم ايوا وب
 "جير مهو هرم يزر] نيمردل و إ ا ى القز رصم نم, طي زمن نعرحل نضر صقور
 ا: ضي| لع هطتع هيأ 1 ا نش
 مل :ر/ تاو نزلا ترابه وزكفلرعاو فنرق) برناع لاق ناكل سبير يلعل رمل سور يرمجملا خيال نم قالا ح )و كصر)/ ةثعب نإ مج
 أل

 رب صوتا اهزاوسددز ماو ةهجبؤ هرييوومظتت ةيرن رشد >7 27



 ال مسرع هه دب هو :تردفا اهو 00 ا
 ليات وات لفرون ا تدعم وي موعر ,وحر 9 باز تقسو نكح اف تراب لب ظ ؟خدرإ .اييد مل عمص] ثنتين يح يغار ليلا ى ازيزالل/ نج حالم بز نضرب ظ ا بو 3 مزن هنيرمل اع رف 0

 دار ربو. اج 8 ادي ءارارعب ةيرملاو كت نم نوكزسل/ل وب اب كارز كيعشار فو قرت ةردعت مسا زدنو لاقي ضاوم رو ا الابر يل جروس ْ و نش لن هكا عوام كدلك كترمكو وجوب + هطعل ظ
 رب ان رار دالعأ# أ كو سس د ةولؤلا لا ومرض او نإ نم 217 42 ونال نون ملا و كلشالو ليمضل/ل خرم قمل أى رش مو ءووكا سر ١ قرت مرر بيري يلكثديساورد سارا جالو 000 0 فو راومولوو سس كرما تعز نوضيوزاطت شاي 0 ٠ ش لهسر نص لوس نمو ناهمكؤونس ىف ىرتسم] ل بج نم تاولارلعإ نم قوم نم من ص

 قم ىل يلون ومها نيكد هنود انلإو ؟وله) «لعنحلاو لاؤحالا بعلو للزل) ظ
 2|وكماو منه نوم ىتنا هانم سسايضالو هر افلم ونهب ة هدر بر ا ٠ اهدزرو بفوز'ىرع طرا ويعوتوياووما» يمرر ي/ونلابلعاوبلا يشن لاضإ + 4
 جيلاب ارز رهو عؤبل لص اير د در اون لرو لزلوتملا تمني يبرم نعانلا نس '

 100 رولا تا
 مير انرعب لاف مشن نب نومملياق كبف الط[ررعو ار دل بريا لعإوو ْ
 عنيا وو وال ل اهرعز ربت نأر ردد نرحارمورر ا
 0 0 برص لهر| اب رعابتا وت شويورامعا
 ع 0 الوعملا لبو نير اه ملزم لإ وعر او يف/ نب وز ةرلم 07 انهاه )مليف عضوسأل آو دغم 1: وتييق دنع
 هر زوضوطال صو هيمو رماثوب رو عمرا يل هن 00 ك0 |ويلستل ىلساو

 و



 نإ يصح ىلب دعب وو وير هي قزيزمو كلتغل رز تركت نيوز
 متوسد/ لا] تلك د ولع نذمرلو النعل مر ا/ نازي نيس طمع اوم:
 0 غل 6 لونح > ناب ره ل/لعوملا برصو بن |وبح نم اهراكفأن ب

 221م لطم دعمو د لم 2 فلا 0 1 :
 0 ل لس ثا لزتس/ ؟ نايس وكاس مدا نورهربي .

 ب اوسلن أو اهولبمر قولو ذلاب نايز ايي رتو اهر طر ونيلاررلا
 يرو طلامو لصد وغاز لاوس ناهي[ بسس ر/ كركر م تيوب

 نب ميرا دا/ فلوس لبق سيلا او ومع اع: نلبس ءر/ »ا دخير دلروعم
 اودوعبال ان ازمات اكظيي يمرعر و رج يول سردار لوس اورهدع كرز
 نأر ا اهعنب نل لف هدلكيز لج مب موز نعالونسم در وتم ميلاز مع نركو هلم

 ىبح شن نفر + ليزر برإ فنحزيوي ع ئررسرل ياه لهو / توم زيرو
 ياعم الثمر مز اعف نإو را قيلشارر نهال ارز دا يلع رو هما م

 سدر | نإمملا نم هتعبوبل / /ذ نم لو اليلفانزيزورعبنمال/ عينا لاذ شرك ظ

 ملوي فرا مطاع ةير مر وسبا صبر/ راه قيد ورا وس
 ل نورشاو عنو عم ندا ؟ءام لوا احرز لعو/ جرو دبسم ارق
 | ديلا يوخنا مدلا عبر وسع جزا عجور م مز رموش ابار ء ود س
 0 يزول ئكإس نيون اون كل ةف)او ووضي نق وو رو هيلع مراحل لو سبير نع
 0 0/( بلقالإا همابزا نون بالو ءؤعنالا عطل دوق و إبلا مسهل اورو شن نه

 جي نوجزن و اهاركمل اسي تو اورزشعب ري زول بلقاس ابو ان مز ودبل ان

 <( يكم) لكن ممن بنو البلفال/ اركي ةوومو ملون لبلشار/ ولت اؤسلو نموا

 ةواعلا لولب يل: ب ايل ل مزوسو رؤس عدل ورعد ع هيلو
 هرنإب لماهنملافإ اع يهتز رعب عضة هبعإلو و ظرإو أ دلل بس ؟ ةفمنت)و
 نوورواره] عرزمعإر وسل نفس مرتنار فون اخ[ دزه زل وعون عتاو ل
 اقوهارعل ءمزمعإر ور تسل دوف ربت ار كن ل

 ريض ةرجر دوغ بهذا ان ةراوح كة يلمع و



 0 وحمص ةنيسبس

 او هير زاك هه ةخلوفل 7 2 اعإرفو حيرغ) سرر علا زوكسع) ؟يه ب ابرك اش نوير تر ب كوقكرب يدان نم كنج هبي رهو ادي طل ةاسانمر عيا دال 7 هيب يضوي نإ كح نم ةنسح ةلكخ صح وسن )ءيز) لوسيرر لإ ندكز عريب ذع لعوجو ليلقال/ اولافإم لاسمح ناو ردا ارحم رو راب نه ار رنا بلع يورك رن نع ير بن اج نم مدوق لكن واسم ؟/ءال[ن بز وطاح رورمل) ل نوكرإف ٠ إ اون كارا بنود درمناولاودوي هيب اننا رحاب ترب ناو حرش تح !د ل اروع اوم هارجواوم ل لال انوي رسل .دلوه/ اور ما إس دلرروسمت . روييام و د [رال/ قلفنل امم ١ سيروا كابح هل 5 ذواكمل ار امدتتتا لكي وز لككرج لاودلا رحل تبر /ى لهو اهوا مدل انج هدو ازددت مدل مت نيريؤم مس اللن دب كن سيبلو عملا ةلرق هريس عخلاو/ لاه البن مثل 4< شب نا ساو ارباب مج كسا داو: يعمل وملك ةرخ از + نسل يف
 رك و يوخا ول ماا لدغ اجرو[ف بخلاء ويزالاو وبيإلن لع ملقم الذ ويحرر كوست

 امك زدعلا هع ازال وقج رسل زتشيس اسر مدع ديل وسو نان + ادخال كورللو يقول ةزن نار ئيسح ل ىرفنملوتعل ري ردزإ انرصو اها رض واخ تيران راف كل رار كزب لوس ايرستولإ نابع ةصاال ةيز اله ةن ذولا لا مكاجرا لوو نكسب همن ليم الاقاملاربكداعر طار قلت لع ليحل هإ ةبو/ ة يسد خلع ((
 يب يدوم رار ميدنل مدام ادرار ابدل بقص الور ت) مهو صر | لسير يزل مشكور و وو ملرتسير مم وصور شعور نيرا يمنع يس يلع هاوس
 نيننرملا نم «,> اغمز رمإوال باشو كتيعاوسو مهلابانر /ا/ ليف [بقفاو ار ءار اه

 لاف نإب كرز بخ يد نيرو ديو فرصرجم ومع ابوذإر هروبإل انام فرصلا للان اذ[ مرنم نرلإ |رعال هل سازلااو لوسير)لع مر تقلا نمريإ عدل وز قاع مار ترص
 4 اموزسعت) رن ريرمو :كلكر نو عل د فنيل زي لع ورزمو ةناويح للئيهر ؟ زال رزتكم بال كمل م هتسبار زكي ننال يرسم: و يع ب بعضمر ةريورمشسس]ظح
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 كيتإ قمر دبوس طيويبلعدول دلال وعسعر عم كين دهرا يرعر ليرشنيل نم ليش اابربت
 هربا فلا كريو نطبنلا له 0ع ترييرو دلع حوإ ىيسنو ةيصإر لصد جم هب
 و ىرضغنما ليلتي اع قبر ل نري امم هرمي هيه ؤر صر رس يروماوقو

 ابولاو لعاب وصدر صراف" و سلا ئاع لرش وص ريفج ل ند] نكن م ءزور لا
 ندرك ان الل ىيئوتيلا بزل مهو دمر ةئررتنم ميدع يونيو سف ةضاعإل
 ومدنع ايي اوابن فيقيعتمريشيفب «لعم/ دعي اروكشزز رمز درو ؟لئاتم جور رعت
 نوفر ةدلوةقياللار © إب لاش سوم كلو اعز لفارتن نور التو واش

 لميا نم غمالا اوم لظو ورجل يزن ١ لزن و ٠غ لك عابر اضع / زك «ة يريم تاره / نك
 ريو رتل وعل 0 0 » ىو ةكيابرم عضرنرصح نم ميصابم ني ضؤاعي لنتا
 34 0 لغير# ةررس اب انيرثمقلاب ةزمو بوف مترا ررولفب دن [رهجلا وشر ىبعلاو
 لو اح هيلا ةعيجإ نوبل دزيصم دافوس ن/ ىيص) يلع يربح زور ينس زوق
 روجر وحل يبن داما ذا ليش ا رعت دك, للا را زاب اعدل يني يونا لا
 را ىرحاإر م4 كج, طل معز اولقيا "لأ يسانإإ + ةاكمرلارماعانإو زق تب كل
 قس... ر لعزل ار اع فخ لع ةزازشنرهل ل اغير ادخل مره اجزنح يرش راسقو/ قيرتسعي

 راو زو ب اههسصرمس ل يود نورا ةعبس فوه نم ديلا تل ع لاهو إو هيلع منام
 مسئانإ رم تارمز و دوفئرااوسو مرصع هر إب :امعرازسربج ين رو جرجيس
 | [نافئر انا, لفوررصزرر يراك اة ازرار دغع لعب عيرر يله ميلوط تما عر
 و سيردعك ا ووش: /اظر» قره ك و زه تاعبح يرالل وزو تيروي دنع انس برع
 ةرو زق ث لكل كرب ندكو ةماعلا وي قا جفن عر دل:لينو يح ليسو علا
 سوراخزو 9يزمدنشالو :ةعسالاب بأ رلل ناكر |/ لولا دب لب 3/]30 ا
 ىرر ةعرجورإت يعزم 0 تلا نكمكعإ تكن نيباعتت
 اه رب نعمت صر :ثمياعبارهي فيز خفيف زو ةرلا ايت ئالس يأ
 ردو كلا ذيل مل كطم اقر بح) تايفإلا ثاخارف ملوسيرو آلزإ كح“



 ندر ايسفولعجو بيرل ةشنداراب مشل بعت رجب نم لسن كرز قعئر هز ؤ

 هزداو كلامو نسعااو ببر مالح قلل, ةيؤز تراثها اذإ ربا اعرب لرسل ٍ نام ملول |
 تراك دولا نال يهز نكت صحو لا هنع بسلا ةرسسواكجمتلمزارو عتملاروعمو ظ

 بى لجو ينفزرس ةئبايوانرنع ةيعمر ةهطظذبإو برش عينعللر عضاك تتدرب ىهذار ار ماعم

 : ل ا وا 1 وياك ار تس. ظ ا 0

 او قطن تاربار بحتة رزز جوت ميدبت اعباز اي اييبدبإ بنوصو 3مل ز د ىملع ا 7 ارح لعجةزنو بلع زهنلاو بزل/لفعةد ايز عييت دهم ةجايز دعوت فهمت مك 2 ا يي ذل يطع ضرنع كازع هج جرتمسم تعزل هلامعرب هيام تح عر اربع

 ردكم زةرت 21 هي تراب لص. !|ءهسنإب تانصوم ةكئملكك دنا /ى ييبببلال نمر 6منيزرو “7 “٠

 ا

- 

70 

 نيفبل عال ار ءبلإ لودو دناسكاإ و اردد يتاعل/ وجو ةعاشفلاب ميو ع ,يتلا . اس م64
 هب لروسم ملعل هن 602 ءرصاولا ىعف زجورح| 0 ْ 3 ١ :يو ماعل) ىلا 2 كنجو رع : لح اسنإإ نمرح اى تمل ميل (فلقمساة جرا

 0 اهركلمل ىبنتت عودا. حيت يلم بالا داماس ا 7 1 3 / عذر ا هعكئيثمو .وزعلالو نيزنا عفضلا ةارافيراف ننوك ل جر 2 ةقلوه ولة, كاتس ١ 77 دو سلا حامو ابان ناز "وبس لولا زيف نع نسم تاني دعك كفؤ تمرر غمر نم ١ لولو هوه زمر زن شواز نورت ق نحو + ندوة عالجت يره ١ ظ واود لونعلابعوتخو] نع نييم» يقع عيل نع بلر * ا ا 0 عن هاا وهنا لعج لويطعاجفع يلام زقزوج قطو رلف عيرز مقفي حليل لوح هل الم ىلع | .. ويل اهضاخ كوسور# 9*لونعلا ص دلعملو سر لذ مدلؤك ةعلاخ سقت ناس ص عاكس ووو اني تاعاجام حا ةع ذجرسلو عدا زيئتاور حاولاو توهلط قذف م امر



 يماعه كيتو يزعل نيطعر|جخا ملي ] + | منال جين لكم اجب وا ةيلجاغل جرت
 ساعرد سبلة ما ثاكو أ ادب رلز مل ن هزل لبكو مالّيبل يلع د ونود /

 [تعبهزيتردنا براغ هع وكدوو بورما دهرياس ع ءلوسر رامز نعلطاو وتر هاو ةلضي نا ىقكةيلهاج لب راو ,للسإو زوكة يل هاش لاه لص اه دكا أدر ل ييسر يلع لزم ضعي عرسال +قوسولا يله اه يزه الإ يله اذار مل 0لبولل يلح | + وان بل اطبا لثصو لسمو مدع مهلا صر يجر جبسم قيل وزحالا ةيلها او راك عرفت يس عرخن قيركيل فوتو راودلا
 كالو اسي ال لع نديسمل نورمال ل يوتوب فعل س نوه زر شما
 تيضلله :عشتلويصقو هع مردل بقنا ند)و ةبصممل سجل ةراعتسإو | يمكن طلعي ععريكو عرفو انا ص بصن بنا لك ع
 امرع تعزو دبو ميلم مال مين ءور لهم يع ىاذن مدنإ صر مرني /ر ىو ةظئاعب
 رورلط هالو .اجأز ديو لخداع هك كراع دلت دوسبإ وس نم لذرم كرس ملكت
 لو سان البومه عللر/ بكط قري اقدإ نوكو ربت هع 3لازب ,ئنح يا لهاوسدول تم بور نارت هيدن/لاط من ديئاهلخ داء وسأل, مكر اه
 كوب ةنرم نركذإ ورجع سيبلرنإ ر/ك ينال سن |رقنتب ٌثرفإو اعيرس امهر ةبدنر
 'مج ذهب ناكر اب نيلكاي اهي لال اهئيالروع انح ةعدفل كمرض ةايالل رون وبلا يحول كر نمر عناب حولا هقيم»و عوبمل تيب له) سعب فيبمسيلهسداونإ امر كانو هو ىرمدبا تيومابإإ للا نم ة فارم +

 وضل برس كف يداغملا أ ؟بنيلخ ارز 1ساويلسم )+ + لهز بوب نإ هب نيو هن وسامر اب لوبرب] شفؤوو نلعج كلازلو سولر 1
 سوار لمار و نسا ]عر ا دام او وشن اهلاوي فرق نإ بج امن يورصم] تسر إةريزررل وك هلا
 .زوافاو هوقو لدور وو حلل دي همر ماهر ا ؟ لك فنا وير داو رصرا وج مرلغب عل هطاوتلا تاتس ايلا 3 كل نامه ل تترصااوع ضار لضالت لزم 2 ا 0 ا



 مرج زنلاد قت رب رع وتسسل رم ولهم تاز ارامكس جرافزر لج نع : ْ 0 : 7
 نيفسم ا لسن لاف لا سبو ل زال بوو تلزم ب ثزس مص دنع اه يب ناؤقلا < نر يدر اخو لكريزالويرابردغاسم عمد ميجا اعور هلع نميز ٠

 يركمو نر توه زيسنفا بورت د/رولا و م ثانرر/وقعو تلو ع ات ىلع, روحت
 1[ نازيوم نرسم لوكا لر كلازلو وررزهن سبر وصصولا علل جوز لم نيجون/ شعت 0-0
  10ع روئبإ هني ثب نع نب سيز ي لزعر لاعت هيزإ للتذ «.لضف نار رع الا وكت ١ ما . ا ل ل اا روس ع ومر ومس : وقعنا لاركور عيصززوممبإ لوس معا ذ/ عر ةرسرر من تفاذ/ ملص 0 6222 ”  رازيومدإو نيوف نزتأمو اهلا نه بم يف/مارعلل دارعإنااع :لدلرل] هترياهو .قكع 0

 ادواردو دب عوام أ
 موسيو د در اضالاهنوي نع) ولعبت يلع بف ليل عردل اور ةدرس نم عي سك
 عر يبر | نيو نم ديو مو نوم رجل لوو ب لإ عمر ينام ريغ ا امو يبل همز فص بف عنا هر سس ْ

 1 اب سم فس
 ايل رنيووج لعشر غلارر تن «اوصر/زع بودر نيب اش لالخ لرتو يرر طوع

 يدم ةلراح ليو هر دلعلا طهور اع زع ا نين «هصرصتخ و مطنعل ةفيجوتتو حفتر سنس
 مسني, تعنوب لب عوكل طمرعبا جمر )سو دبلعسلا ص هناكلرقو كرة كبلع سار دكت ٠

 رووودلازل كيب بمول ترص ءيتستلاب شيز تعيسو ولفإ] باقم مين يبس لدغ 6 07 3 ذيقو : 1 آ 000

 ديسإرل لاذبى لعن وي يليبتالو( ئالا هزه تار ارزإو/لاف اهتم كبار
 رزازم كمون ءويخ ءاهركرب نزكيو ارق «قلفتزلد اهرمإ 2 رلى دنإو ديور يلع

 .ةمخالإ اع دف زعف] هتسبلو لاقلرزولاو سعام ديو هزكن أ مكن نق حإ
 0 اد (ز6] اب امر اجا ورسانز/ ذلاق ذو ام -اهحال/ اع لد نسح ماو زجر

 يود ٠

١ 

 ةىالل/ د عزهل [ دلو نمارسو ةبالا و واع طوع يبكع جاو “وكر يا /يبخملا ظ .

 رجب 2س اك

 . لذرمإر باق و حاروه اب ةئراخ قبر يلع سلإ هديا لوصر نيبطخ ضف رع سس ع ركع

 . لري لاعب حا "فر اد/ كر كللاغد اسر ءكفددإل ربز/ قرم تفتك ذه ارتعسسل#

7 

 ا

 همك

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

و هفالن أد /راوأ يفلت نإ حركي وهروب جم
 : هدومي كبر رجيم سال لغ



 هلي يف محا لو نير طز اهب نر كرمال ومرو نقب نإ كلذ لاشمإ : يلودلا
 ىدرشلا نم :انكو يوي فهو زو تاخر: هنرع نوفر وهاؤوةجاح يود م لو
 لب هيعور عير مده هيرو غير نر عم ال تطير وزمرب كيك ]حالك نس
 سنإو مدرك ةوندبلا نإ لس ماع ميلر لوشن اكن يوت يفع ةكسإو
 اع بيرهاشر منهع.رربإ كلاذو هتبشن معسلات ناكليوونكوابشو) كضوز
 [رلو ضنمو نقف ذيع >ا جاوز ب جوع سيمو شا ا نوكز الشاه ميل/ى صر مع] ةوذ
 ميلر م نرلو ليلو ل رعض امال ارحاو ةمالا حوريتح نإ اعليك دوم 0 نمل لع
 2.7 ئه م ملأ ع نركام نب 4رإ ناك هرلزص لن وكي الوعدب ؟بييلاكمأ 8

 وتس ووري كاوسرلا+ ملم و/وم نمر عو ملرينف هنن: تسر مدا خرم عي

 جو وضوهر .اينبال/ لد ةمارلخ شيا + دس ىلإ 3 نس ميز اةنس مؤازرال
 نوع سس .زنر انوش رجوع قفا رررعمإررؤبسإر م ندلو 76 ليز بي ا
 لافضل اسنر طز عو و عرسو/ تحمر عرسرو] ولك هبزدلم هه را تاناعم
 بو |هلابجاك ابها بر يضترم يرتد هاا/ عز سئ فر روستو
 عبي تيب فيستا فكر نرحأ ابرق ندم هكا يي الن يغش ساكو
 و صدكللابا هنوكرربوصفنبالو أه عوج اها ة نم لوإإ و راولإ قاس ميسو
 ل وسر كانو ول اهرالءلؤدر اوخال نديرو لاجي | علبم ار خا ن ال يع[ راررسافللا
 اللز]و ري ؤضل باورا انو يرش نإ كيج نم لب افلهسال تاز لرسر دو دن
 وزع جزع ديراب هلو فر دار ريسو ةنيا مسيري زيزو ونكت
 :لايوبادلودولو ةعلاب صدع ةءاووع با زضحو | نمسا رز رم ملأ 7 وطول لج ول ةناررز جت هازل سر ل ا
 نوكل ياتو ى تربع نسج مهل عروش (يآ ؟ لسا منع لاف ا 7 000
 ماسبب ل ةربصا رك نام ماين احب <: همر: اهلا منا ةززإ نا مرتي دلع ندك ل زنة منال عب علئسول م حس قبب لاب
 ,جرشنوءلواومرب عسر عمو تفرع باخ اجلال ل ما غ5



 اوه ةوشلايستلاب ل ضل يل) نصوم ةردعمزأ ل سو هبي ةز مال نال ا راكؤلا هله جيتار اكتيروش ىزركات انو ررس امل طواك ةلالل ا وعاش رةدبههصخر مرح فار رزنإ دو دبصاوة زير مس وربي و ديفا ووبقلاف ري
 يملا دل اواهعباب رقم ناو مر هتمالاب ةنر المو صرب ياخ ل غلا ْ
 لاو يرلل ل يوودعل اوم عيسي در وعنف وارسل علم رونو دش كرا
 وه :زياوروص//يرقنال/ اع :لهْشلا ةدصي| لم ةونم م ىونعملا مدقعت نيب اا ١
 ”لابسرهر لو انير مرام دو هقيرل د /راعق ل ودوعدلو عركدلو بك يع

 3 رزمة يانإومرم/ ع ادصل دعى د يجر وس ملأ ندكو ةعاطلاو نريهر/ لأ 0
 زلت بوو +. وعومل كارؤهإإ ةماظ/ مري: بخ نجوا نكي كمة بجسر
 ممالك دمالسلاب اح اس 7قا لوحة ونقل زع عرزفاو | كودلأر ع ميال وب
 لفلاملا ءلمإوملا هقماع ال الح عازب ى هلك ذب بر وةوراو
 عاغووبزكر يردن بلا عبر ع ار هاش ةانسسر انا ئنبل ارق ارق 99

 امو صوتو حر مازاىأ هلا كاابعا دو مز نر ميسو رس لع وهرورونل ل نيف جرم
 وفرز مير زمو باسل نمد ] ث حم لولو يبي منذ اهني نم مب نعال بج سس دار

 تروم هب دف اعتب اجار و هسؤم لع نت مناوجو اب قايل بصرتإ مياس ان رع ررسفسلا |
 اا دضو ميزا م ةارتن» "ميسا ماشلاراون رؤي نسم بتغتو ثقلاقلا ١ مستنلا ٠١

 فكينإ لاوصر ضرب لثم برز لع بوكعن دلعل راه ماوس والاوراس ١-0
 لون وسمر لبن ةلززلورقوكاع ةزخاومو] ةازابجرف 1و أ تلهتغالو ورا هازل يذز ع دوويدل دع نم يلع وهاك هر نيج لاو جواك ضنالر

 هن

 محمد سس ع وعما رووا عوكل
 تل يسير ل سو ا م ب بو يوووتا

 يس سوته مسن بي ليي تس

 هس رتسكالاب سيلا ج امضلو ميلع ليو لاير مال !*(يبتس هيل يعارلاو جذاب تيلبلل ظ ركلة بق]رمةعونبلب وضرر ينمردل راسممرمال ازيد لجاغودل ليصوتنااتعزام نأ ا ::ىقللابرمدلا ومو ] عام لباغم ىرزع يس! ما جمالك اذ فوض يدش مهصو ال 00 لجو لولو تلك و حالا نرميإ/ببلا ول كوس لنك ردن ماو ريع ناعيا
 ني

 ب -هلأا عم



 [ةزاونم/«نزلإويابهغب :
 رو عما نجر رامصت روم بمول مدرب ك9 برسل رجا ةباقا كنغر 0 هو 8 ازا خةزبدمو ة بكمل سوم روز را أو نازل يحق ولذا > وع قدوم مل ب ربك تل عو ملا 0 الشع مناوعو ظلام يلارير عرعر لابس ع ةلانسالإو هررككن او 00 وج تتر حاس اقم اص نر / ا ىوارزلا تدرس نم اه درع نوب 0 0 .انوومل عقب ا ١ نإ لمن نه وعلم تازيوفإ عشت م تنم ضيعإلاب ةموعماي نم 4 يحوم ةناريزإ, أن م ناو يا || باب طع ركب نطاهيمح نركمعلت '

 لوضرما عل هتلاو دلو تع 0 نس نهرربه و هوه سو هيأ ول م عر ماحس
 اكو و ننل نهر وسم ةهروبح) كنزا رمل الع هع 0 5 دب 0 بترم زرا/ى كسلا لحلب 1 0

 رز ييهتكرل لو 2-1 .: 57 يَ 7 هاورا ,ز انلل حا ٠ ملأ وبا 1
 رمدز)  ظددل| 0 وصب يف ني انورو كنا هشوؤو اع تاي لخص لن ئخ 1 كف نر 0 0 0 رو ف عرس تلرياهم 9بك باز) ببخيو 11 روتي لولمك/ ل ريدر ارض نإ يعمق .اعإ م 08 30 ا عصاير ينقنو ضبا 00 ةمالراييال ل بريلع لك فيزنلال ة لبس تراقعإبل 0
 طز "هم طك هنوام/ لالا وي 14 7 | رس يطنح با ب كل ىاو م/لؤم وعم ا 7

  هودلافسل فض وكتسب .تلاارل لاسر لج سلخ زوغت نت ه»9/ 0 ية لوضوواج تن سو ةراقنلا 7 وو نب بنز ثافإ كبل ,نوهيزوبر/ ذ مب لياهاو ةلاذ قانا ءبلُخ ا للا بل“ هر ةلازلو وفنان أ رو هناا )ومش كل ياارب يب 0 را ود رس ل لنج سل تمول ةنرساز رتل 5 هم 0 و مللحالجة رب ره مهأ لأ ورز ممل .
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 دو نمل ة م اخ هلؤد ريل ع وجر ارزجو با ةولر نجلا ل/ ؟ تق وع اررعلاو
 ,لئعا ملكته رمو ومها حبان فكوبل/ نال ةيمزإ ول ر معيب »ا لكلا نإ اع انركا ما 0 ةيازثلا مد اهرتسابٍ تو ةنوش بزعل ب يقلص 2 ماياناز/تنرولا
 | ركومر رك هل اذو رو هبعرتاو ماكنإا بلك اك دسربو كوم صنع لم
 هال ر لذحر | كل اصرلخ روك ءوضمالا ع ةلانل)حاذم للهإوأ هلع ىلخ
 من برر 10 .اكرلاينيلو سضزإ ىرحررروتعحلا كن زم جاوز ؟ريبعاضو حايك زنع ةعلاخ به / كرزخٍ تصل ةبصو) تقر
 لب ميلعع سمر رعف دوي الكل وغ + مرد نمر هش نول زك ةلاارل فلم وهو رئلعتمو 771 نوكوز ما لعرب صار عإ :لئارمبل قطو بن عبنب فيك
 . "هي وجافم لررزو|ةزحؤن سنع انت نمو جر خان رقم ية عسسل جبر منعزرخملل رسعبإفر وهند نانو ىزإمسكعللو ران ل جيو رزقنا دل ع يجز سل تمقم نرعل
 ارم .اننن نم سمو .اًضكن موطن ) تعج كنز ةيلازهو اضم ةملاىو عنو
 ٠0 طير نلك زو نمتلك نإ نيورح او ةعملاو ليلاب وجر عمصو لسنا
 2١ ١ ,لالاعبجز ماطر هس ملغو تتوسع ةرفلا ولد كني طم فلير وقنا 22 . إلسا ضجرو نال نمنح ئأد]ى دإ 3//ذ كل|ذ نس كرا ءعانج ابك
 نإ نلمضمب نجر ناو لن لع ل نور دوانج قوس 0
 ظ "رمد نإ عب نم ناب نإ, عترلاار مو نفح ْمِعِمْصإ ثينانال هيلا دنا كوم 0 قرا ريح ومو ةنومعلاب لدا دج ل <ل-:2وؤصر) تاس يلع دزإ نو ئاسعإ+ 1 0 ا هي هود لل ورا اننإ اصوتو بنلاب نوبعإو لا شوق رو سمو خب دز م
 نحأ اهكرل ل ةزح وت نزارولقنح قيلارعب نول انفح عع يسد لاكر وح رهو
 ناوسالاكانل عزيز نموويزإ نام رشو ةرحارى لكنت «اوززض دجب كر نإ و
 ١ ملوعج نود لرش لعب سلزمرهرتلر بسك اورزإا و سح وسد يئأولو
 - .يئوبالا جلخ او ضي لبعا افرع عرشو رك مل غؤنل اوز// لوفر

0 
1 



 أ داروين سالم
 هيون ناومنلع قادلزعملالع.اتؤم ٌبلادوأنر تنس رش موج تمور ةخوسنيو
 ناللا ةيررا/ ساحه /أرهب نم لسنا /لق ل ىنعي) ل ضو هاري خاوي و هوم نو

 نم .(زنسإ د يبي تطمن ) ساح/6/اج اور تسب رت: ن/زإو ةلينينح رع صن

 رقكياهإبو رة لكرع مب نركو ةفغس ليو .امالات و اوزرز] لوائيب الد سنإل

 نذوب ناالإ 'نلا يب اولذرترل اوم ٠ يزل برن رع هو هك نال ءررس/ وقم حإلع

 صرب نعم زهبتالا ذر يم دعت معك لاو ذمار / عل ذوب نإ نؤوال/ م
 0 ١ برت ةئرلوع ميوشن هنو إو فَ >ى جنم لعظم لوك ربع بك لدن هير (هشسالل
 ا 1 مايك روج اور ارل فرش للعام نم لاح مكرر هوم نفوس يع نإ

١ ١ / 56 

0 1 
1 
1 2 1 1 2 0 

 م« 1

0 
"7 
/ 

01 

 أ
 ُ 1 » ا و 500 0 1 َ ١

 ا كوز ريد نو مسا لامار لري لاني اجرت © لنك لن ر ادب لوم نبيع طيراج نوم نعل
 2 زامارلخ دديزيبع» / ز/ىكارو كالا عش /ءاررصسمهل هر يسكر و رع //

 ١ /رجيرإلو هد اها م د 0 را

 | او 1 مهلعمالط مدلل نوصي ل عمك نوني /تانيونمل لك ناو اوكي ةيو روض ورثت
 7“ هاج اناا رااغار و ةقرصنع هكر دلع ةودعجير ووري سر

 ٠ لير مس روس مالو ريل لعضبرمر ثيلل/لو لكط/ وعل ذالاءم ثوم لهب نإ ٠

 وزاد عر ونمو بْن وع اما عرلا, يشن اب تيل لمر/ثرغو)افدب كعب نول
 مهلع لزمللا ىبن قيل, سن ةوسندكف يللا ع ل إن قيمسن ارنسس ميكو الفن
 ىف مي تيسال م ةملؤمللج ذم ايم عسب ميزعب لل يي ملدغتشت اورلو راع
 و 2و ايم ابوض) كزمعلا هزي (امايجح كرير ل نإ ئيبني ىح لج ذر ء/ى عب
 مب عب به ادنن نم رفاآسا ذإو دفا اع 052 .ض]وورإ اذ] كبك خسيال زم
 ءكن)هوسراب لائدس مل روك نإ ىرررشم ب[ ارو نم تما / سوو نم اع
 عيال مي يموت قاب روكا ت لمع / قرم لع ياها ريت يلع دغر
 يت( هزسدلرير اشيا 1 هريتياداب هدعابرعير ومب كاسم
 وعد نمازم ك4 كزوهبحاوزا قالو دهوتيام او لعبت نإ را لوسصر زان ل هلم لطم د اهتم لاو نس رفا ومال كنزا تول
 مبا ةريعتسال مور ببر فشنإ نإ ورا 9بلخ رجل نإ حضر مئاروأ ةناعو

 ١ دقوالا ىلإ دل
 ا 7

00 07 
١ 



 وو بارك نسل كلو ا ني ١
0 ا

 نعملاب سكى بوح عع ارزاذكربا] هل“ روج نول دز دز 

 و زا رمم رسل ملونسرر اشتم لو 5 هر ام ب اخسر بهدا تنم! ب 21و تلو ميلاغ يش ئ  ليفو مستو ع ذو: نود دب انل] راونإ لي ماقال رانات#اردطا ١ سمسا ١ ف هبات دا ةبانح جن ١ شل ]يصب تي موم ونوس رشلا زب و ماظيالا 0 ظ

 هراوبل اودلقنار لبطرو ئبنلإ 9, ةيلع لست سرر اولويو هلساو ل“ مهوعسرسو
 عم رلا هرتنو ءد) نسناور ىردالدريكلع لعب بوت تكد لعر فنا © لحد ىَقح اس يي ظ عب“ :
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 | ' ليزر تا نع ءوغب طبق رذزد مزيل لطم ىعام شح «دارعب يدر يزصام روف
 ا ا  مهرريوأ بل مولر عروب يوه يلع تابأ ةلفو وير بعض ربما:
 [١ ملقا ماشا نماعونفيل يرسل عررسس نع وسير اخ دي نربععرس ميز ما < نوعج ري
 م ينل تاع الزلردم ميوقل خاكإإراضانإ/ م يهص ةلرلزلا ىو ةعجرنإ نس .كرخا
 1 0 اها الفا كو مكر ديو ارم ده ورارشم ديرما
 ظ !ر وبصتب امؤكعإ مربع قع دز لور ارو ةفراعمر :ال) اع ةلارودل غو
 1( «لمَس .اًسسانارزاقأوإ رشا دع صن سنو عرب ليلق ر وجرزائاسر هليلعلل/ ئيرمإر/ +
 1 انيق رلشر رزعز ى هزت ين هلزن نع ينو ار وي ربو تينرعم درا دور رج هر اغيل
 1 س/ركومرزرقم لو نم اولَخ يزل ملا ءنس ويل مي ليما ذأ فكر وسم نال
 | 1١1 دطالابهرفا 0 نزلا لفل نإ هوو ةبطالا الا + كرإ ءرسلإ لح
 ١ كرس لرم ةلر دار رئررلو هازال نال الرسن: ةنسنرخي زو اوهقت ير هوقو
 ظ هلك ين نعزانر د اناقياوأةنضز رزسإتنابق كر نع ئلضإ لع سان
 و. يفومن نرسل وكنز لبو ررش !موءركأ ةءاس لعل كرويزمو ايبالو اكلم بيع
 0 روما برش يرو مويهإ قدما ةعاسإا نال كن نوب ةأز ويغو ىزعر اج مباصتنل
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 رمال لص ورز ارعس «الا عراب” ل

 ا نس بس ظ
 خرم ابل اش ىكررلاو ممن لع

 ظ

 0 يرمون نانا لل + مر
 ا! نوم ةراذروم كيني عش عب ناس ل تم رزعشاومتل 00 1 رح دوو عبر ب ته اح تؤم كفيت اذ إو )|

 هر[ ليوو ف غالأر) تامل اره نا 2 يَ ع و مهي بينج نرورب/ (ترهن] مم روع رافإ) ع // نابع عربا
1 

 ا اطال 5 26 17
 0 م رو وبدرتج للا لينل حاب ىلع / اهيا روع نم يل 0 زيقرو ضو ئإو/ لامرامل بيزلح مارجالا 0 يومن 1 ابراهيم

 دو
 اع ْ

 _ ل _علور نبع هم هم 4 , 0مل رن له 0 رمسعنلاب رطل كو ,لجذلا» لم
 هم

 0 // اباه ا

 ارز



 «دارعتش هيل ماكنا سناإ/ قو دار ف الاب .نئلهلز رسوم كنإ/ عيمظلإ ا
 زل كزولا/ نهذبازه لعو دولا ةييصتو) "ٌيمإ) نميلع كغم ارو جايو لووول 0

 . ايراجر ورشا هل اكولح نئوميلاعو رمي نط ز/لنهالرياوم تنعي نم وف
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 1 لو لإ هن اهلك لع زوعلاب زو ”: اكو دج ان كج نحر اروجكسملا نوكو تزوج نع

 هد 0. قبلا ار عم نام يركع هب تكلم ربوع لهو برجال سر خفر يلع عنا
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 00 غلاركقارهر 2 الإن كلازكالو ولج امي تبي الس اوبن وكزخ ذو رز عننا نزع

 0 رو ير ذل تر صوم مي تلا كا ضد يبرر امرا تتوب نجلا رئاروتأرتل
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 معلا راو ١ لهانإ زم لم ذأ نوير مي هي فر أ نينس ابي عركة هي عيالي ظ

 | ميئلتلامر
 ١ رف , ايلا ضايسكو ل ففمشور لا فين اتناول رق 0 ب قب

 ا 9 1 اجار زل م ةحاز/ هبه كلم لاعترسإا ةرق ل ادكر ع لربجام ىاعب ايش
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 0 دونما كللراع ىضع وكر ع 7 جير اع ىفع بو صنم وكر ملول لعب
 مير نلجأ بيم نم ..لهوأ بركس لاح نضانيو هر كيم هل :نييوعب نعال
 ررمقف ورع ن لزب اسملنملخب إل الع حسا از © 7 يلس ةعاإ نم «ريرسا اه رماة ةوم رعب نم روس عن تدل“
 وتامر ردسي را اوربعيب سان إب تل دبع 7“ 3 نانو كيرع راغو وعربي نال
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 لوتماب ناهس كلب يبرهن ل تري ارض مهل يدوس موب عرس 2 عصوطيلا تيب 00 رو 5 :
 /دادتم ادت اعاوسبنوو اوووي وسمو ل راج برا ماورجإ دن ةارجيزن اسريج بخل
 :ةل7راربركاقنح ةرازكوغص ويإ عكر رو تور قبنب « طع احايكتن يعي غب بايمل هدم
 ارازخ يلو اهز<تلكاب مز اع:ةمري اوعمجو منوم تضواوورج ناو د/ اودع فخم
 ناوثا مهر البو لو نير بستو نادل( ند ةسزخ تارك «ةزبحوج ل ةديعاو بس
 ظ سب بحت زبابص للراس ذم قلع نقم عسرالا سوني تيب اورو نفع
 ١ اهل نيف باك اعود ليلا سارا وبركة ريضس وعر عنو نوب جانب
 10 ةتكربكلاو عالم كلا اسمك تاو 7و 'صيحو ةوارزتو ثيل .اعض نيو هن ردع حل ] ىاقلا و ا 00 1 ار رو. لاقيز ملا ووو دتكم عطررس؟ريتلسص > بو اكوواإمووساج قيينيمجز د لعإو

 | 0207 ب 0ونص ناعرلل رطلعم سيلا وسفر وعم: علا وسد تسريب دم نيران
 1 بمهنلاب مرر نسج ئيرإ/ىرشت وزع جوأ ب "نس فرج ن) تجنيس دورا كن
 قنا زل نع نعا# ل ازد 2 0نب( كرش طصمال نض نط يط)# دإ/دو مقيما أح
 نعوم لجر لكان السنوأ رم زح هن 1ناوي اكو هيون +يؤس ةؤحح او لك بوه
 روز لاخإ نصار م جتنص/لاغام ني ركح 17 نازل لام مقسم عي
 | هرؤعتلار دل يطتس/ر مح روبل زلب ةلإ ةمل ل فن ناب و فحل ارخالكمنإب هلا
 ] ..وكور وهن رؤوس بلو زينل اسر تسف وطء رجب قدم زهر كشلا
 ||أ ةعاقلا رنورع هيرو دابر خا تاكلي نيلع شاب لك يضر اسي س
 || دا بصل يدور ليس ميل ليسو ءانئسر اعرتقإلن حور عع تعاقد
 01 لس وهات 2 نإو/ر برمس) كرر[ بعصو مفك س زد[ ع عو راعومب لحرا/ رع نس
 2 ” و تكوولااسسب كو ؟ سأل 7: نوقف لسا

 هزومب/ ل بيو مولا راغ/ ع عر ميع م7نيالع زي كوع ل تلتسشلاو ب هينا“ ' .رارنمإع ولي تلوم 5 1 دب 0 ا رح فرم
 بج ريص عانرمو ضإ ىلوشر سبع وب ور د نوكومليحن لسا
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 رولا نزلا ىز 0 ١ ركزو« ازرع كلور نزول 00 لنيوعطر بكل اا نإ بامر سيمنتا الميك لو جل رش هرب زينا مالبنإ دمج ء وزال لسراير قو لرر قتل امراوتت ووك هم ب25 تلك|سيع نيفيا يو مشب لل رةررعر 0 نيج لوملأ مش نيالا صوب كرر ززو هلل بيتي اق ونس رق ءلض نإ ءلئاابر رسل فموو ىدند جيرو ضنا ارردز هلزتدلو ايوكازوه لشورا ندب كذرع لك نروكعم ليف ووسام قول 00 يوكو مماقم هلأ هاف نبا رمدغي هز كل لكارزفسإو

 ةرماق بل رطارووفو واه ميسر ريانا قتلا نيويعبا
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 ناز نمت 1 59 ع وات ل حل ى)وبصعيا
 روووكجج رواسمنإل فرعي تن دال العب لص“ 7 1
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 منعد:زررزمل ءَوِصاؤ نمو سو ميل دال ْ ١ 2 ا لازم لاك مارال 7 الا نال نركمتل ندب لحأ.اج ا ةاكتةمايزب يدق 61 ىإ اهرب ىيارصب هدب ]
 : 1 : هملم»

 اموت دز مزن ىبي سر ربا هش تنس

 يي
 ١ ظ ْ ا 7 ظ
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 ٠ :عيماطإو ةغوارلا هن ارلل وج هج
 ا ظ



 سي ج كوز مر مبإةيإ ةؤنالخو نع نب .و ةجاح لكء تع شنو وسل ومنع عبزن
 راتناع ونوه يسمن إيدك يربك كلب نا مناوي هدم لور باودلأو قهلإ عيا
 ولا يدكذبد/ وعلا بكلب ةزيومي) ئيو] ؟ هنن إس لبو كمي در هه
 . 1 8 لعازوإوأ ف يع يع هبرطلابو ىرجرإ عي خجلا سف بطرد ر .انربم ل, كتل
 رباع نإ ملل ن رع واو ءن 7000 عورر لعشر + .امستإاو ري لبن لدصار قيسأ
 ديم رهمسفن ىدب لعج نى ركول)و منعنا او يهو وعدل ورجسارووتبار بلك

 انا ملصإ مها لكم لثبو| ن عر مك! ممنأا صفح دواس ةروورماع تار لوعبش ظ ععيررصلار بورعرخ جار عناد ايزو يلا ل, لعو د داو ناس ظ عنا صو ةربامورروماررافلب نكتنم نيرازحوإ انا رج ىص اع ةرتآ ايزل
 هك ل عل نمزإ ى سرعان ودوار اعرقرز نش مولا ك دلير إن هرارسوزالع ليلس )| 5 2 شاذ الإ م لويد هيلو عانيت ارسل لوال يعي متنرب قدم نودع اة رمعررعلا رع |١ رد دندو انلسير| عز رش بنان الوعم نوكيت قرش در يزيوب يزن ةزياو]ملاسرراك/س يحاش ' |اننسررور ةفدلا 70 0 لواشنتل هيزوالإرع دبا دعس جزر تسون ليزم | توطاد/ حواباوونام بلس نلوعمو لرب قيس ايت ةاؤل) هكر يف رمل
 دور رز يع عنا تامر طع عمضلار وكل كيري شرعنا هلع مموواعإ عانلدج نر دوني | ي] مدزإ عشنا نوم بللي يعب] منال بط نينو ىنوسال ىاعنز ونت نجي
 الوراق ذأ :نئاو ليعمل دهزدغ ذر ى ميه فانشإ تلغ بزل عملين ةيرزسإل
 ىفيذإ دز دمزاب الخ ويزوعبا وفول غ مسو .ر نوععار و ب م تنراخ فر وبكك
 رداع تروا تيقتراقاى كفي نرسم ضرحإ ني ةرزجال يقع يشس باز هجم مورس مرر نيبزم اذكعجو دل سرر نواك د كرالو وشر وانع] نومقعي »او
 رجملايلمانإ لعيب نانا زور هيت ؤلو هز عل ابرصوجحو كسلا "رم 0 وب انعأ ليوزرلاو ثالبال] مثل قعنوتسومم ره بنو سوب كر 1ص ارورمرا



 20غظ10111

 مقنع تنزعج #4 ذيب معدد هيرهر هوا سردين سمعنا سيل "نأ لميوب مله ورك تب نوينرلا ل بيو هشه نرمي نساءدب عزمو 0 اردنا غدت ناكايت
 ميزو م رجب هيالهاابذاز ياو زل نا نم" ةحيركر ريغ هيلع تري ايار امل موز .ةوبإ + ىيرقن قص نؤسوب ا مدرزشنل هر مظع 'رسو للعزل (رياع زن ىه] زم ملففا انا[: سوك لامع هير ابر موف ىلإ جرير نع هولك ند نيرا ءزلو
 وا فهبلابةلوما:/ فوضت فاني ياوايخي عزتيوراهههتن نت (هىلعت تاوةنقو غض الو رس رولا وح| اعبر ءلولم ليد رباوم باخد يعل تلقا
 .ىنمر ل لارض اضلإ لزيتل/ن م [رملمس/ يار ءرماد ساكو خارملاب ل اهيا
 00 يلون ني هم دشر ماتو كقوبح ا مومل/ةعب ان ليز ملنيمعحأ نع لكذ فره: واب ةعانشاكد بيسي هت ربيت ر ولع(
 ظ عا همومي م) لير قيما ةزبم زينا رذو نولي ولام ووينوم ثلا هيزوهأ وة ءرمقم) نال هديل ع ملفا مزلالرللر عمل كو مهكناذإ ينم ويطير زفر انوشم انعم هوز لسا عفر لوب رو لنحو اظل هنيلُخ لوس لهو ميدل ن اريل للسير هلوف رسم لإ وااو نرلهإ نا عسل . دبل <يرهلسر نولصملا سلا اكتم ل7 انج .اهذ/ يكامن| ةيزلاو لان ككوبلل] تاير تدل لعد و رحأر وعمه نإز ويمر هشم يؤ ء كل فيما د عجادا فاه, زحاخ سل را وش وو لوبف] نعمت كيوعبس كنز 4057
 .[.لعم] لازم هاو ام ملاسفاهغ دير رغن/اببج عارة ر شا ازال يلا
 . جوبمل لاونج هبسسشإب ةلنزف) «وطمواو »+ اوس لسلق” را تراعو ارت قطر رعت عمل عبت يسب رمإرظ قدامووماذب كي |: ر صو ١ سضؤشالاف نتا ورسملاتلا يبل دف رد يف يذيرح خلو لذ بز يرعيشع تخل هنو بحمام ةردا وجب يرث اودل اكو كيربياوممتارإ عنو يازمن مدفع



 ا ظ هي كرب هله ملط رمزا لاف يكل اب اهلعقبال ذه واو «اهمل غي ورب هلرسبنو .ت لكقل ذيل ردا ألاف

 مب 0 وب ل0
 0 اف/لرفر مافو «روعود (ب/م سؤ ترام لعب | وعرع ماتم / نم يدر | عبس تلخدإ لوز 0 0

 قر رد الإ كم 1 _ هارب روسلا وجا تك لاظو اوس |ء م يلع غنا اير وح | هتروروشا ٠ معمْشب لمصت ارش إو ىساوسا توتكلاف
 71 ؟مازسملوعن/ نو عسب نانو زوعنمس لانره كلل / ل اخ مدد

 الر [ارع/زمد نبا وتل ىف اننن هل زب عصر ن 01 0 2 1  انلفرتا مالمو وكلب 00 2
 سا ل نوعزن اهرصوقتخ/ْ م ةفن نع لل زر ل

 اوين م لسرإ اوعبإ يهل اديني طرر هك لسور ج رئلب ل لاكن ال/ مكب رح نزل لبفر نس اص نزور يتعد طرمب نمار موتو م مانصل ..توررو نإ بجرعر عسل وزيرا قي نب 127 قي ل لد اون كلازلو لول / مرر ع سل مرج ين نو نيبصعللا + 97 ةئاواعم زب ةويردم عوض | كج غلب اوفو كوك ذ رب تبح موك هع لك يئاو . هيرو أر 6 يفت وعم نيو ةفزما ب لب هوو ريزقسرر عباريم دال“ كوزع هكزنجاءاوجو عضوي كد ين ربك زد /زبعع و سوك طوف بس وب ارا ينل ةييسلا لع ا 207 مص اوس وستائر غم هل هلا و مياس | فنس اش زاتإزولااف شيب ا/رأ نام 0 0 0 ا ا 4 5 رار : كَ , ملا دكت ع ش 2



 .ةلاسو/غ يلينو ©سلزاع
 1 ]١. < عا موف - 7 ْ .٠ «وياشرلا ء بلت اةيكوين ار بعانىلامو فوررلارعفل ورم جوارب وسال

 10 ١ لمعت لعمجيؤت إرلو 00د ) مرماه ارز ثبح للقرى اومصصنل همام يعم : :
 7

 ْ 3 0. .* الإ م,٠ 7 ه6 1 0
 عوير وعاش نع نغتذلوتد نام فرينإ دمي نود نما 'لافع 0 . نقااضشفال | داع "لد 4 ةغلاس نوععزن زاولافآلازلو مه داع قر معا

 هلو حعنمرا لمرانت) اص نيم لالض ولادى. [ماقباررقناب نوؤغيب هلم اع
 اب مناع لوسزل بطفل شقر ىوي/اوعرسإع وع يماعةَملذنل/ يب تنم/ئند لمه عوعبا ب ناص هب مكلرتسارزعلاو هيبتا اعمل لاف وعل توب لب“
 كلا رز ل يع هيضأ نخل بيك ولن نال مصرف ء راع مورا ورك هيون 2
 لوش) ناب إل ندلملز مر /رغاو شمش| مل اهدم ىلع رده ى دخن لإ ىيوتملس ' ذذأوإ رنج رس لوط د ءانضإواماؤرر/ ةيفاذه) نمد كرت ملقا
 . ىلإ لوهل 7
 . رنعيلح نعلاوسبا نع ؟ارفإ جب + مادس/ لكلا ولعم ذنال 58 ائل
 ء ]و ///ب | دام ةعاكلإو نرهالا ع لوئحرلريكال نع وسن(ب هلشن ”[مسك 0 ا ا يالا نينا نمد عصر را وعا؛ لي وع تبلا؛ نا ا 1 و
 ىئماعنزكرناوارد/م مز ءاظخ اوما ةوز إل عيزور رسما اعبتز نار فظيع
 امو منلذ] لع ءريدعد ارمني د نعك جامل لير يف رعنع تف ىابع/ ع ضلع كرو د لمرإ عننابح يم اينساو إن مهعب ءآو لاو ةيرز قير رابو رتل ور
 الر" عله اهتم وحزم ءىمروإ كله رهينم ةحبؤمرمرويريعاشلر 22-27 ١

 17 ا موو كا
 6* ةجوكعم ةلوصومام لبن رةمرن نم هنزل | قد العجان نساك نرزن

 0 عراد فاول مر ير
 2 3 : : 4. 6 ءرراعيك لإ مضل

 1 < فيا '
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01 
3 7 

1 
53 



2 00 

 ظ ا اع عمولة بج درجه تي

 أ . روس مروح الع كينإو ةعطاصنإ انكي نإ كار ردنا وج فويس نوما خرا رو

 مفاسوم ةارجبادطررومنرم رو اسلاك /ر ا طم حسا اغرب
 7 ١ 8 سحإ

ل / أ وح نم «ونو .دايعث)
 مال بك ا ووررم ”٠ ب اق / قد نم م

روتر 0 0
 ا 00 

 مهب 4 مم

 تاو ةصصالا :برمعلاو أ رخل

 يع ؤلعو فو 5 28 8 0 2000 و

 عيبتسالا هلك نال يرجح تاننروور يوري بيع ذجب يكرم دوغ تبي نكات

 بلا فاك طيز نوع م م
 220 37 ير

 فاآسيرس الل ةعركلاب يجمل
وب تورم و عر رأ عمج اهللّرر و

 نإو وول ةماعلا ر

نى كلل/و لمعلا ني همز
0 0 0 ا

 1 ظ 1 

 0 2 م دره /ة/ مصرا م /ر بج

 | بك نإ اع ةلورلل لصق زولك عنف فانا وشاح بر وتوك
 3 بعلو فضي عارنا نم 1 جا: لفتم تاج بو انج ورب نيب

 1 كك رلا ةلازلدلو ىدرضرلاب ع سس سن / لاول / ندر بف) نود يعج رزلو

 هس اهيزوطلادودل يعن كد عارن لا
و عماري بزياه ين وريح كوضر

 1 راثا

 ظ نسوعمو قبل معنا تعا عنب ارجو عا زوو جعان جو نصي
 1 0100 دال يعن ه/ررنم هيوم زيو نويعل) نم نس /رويعن)
 كلنا فو فلكل اميل ياقيررو تلال قولو عمل لإ صو

0 



 دل[ ى ف زد ن] درك او ةيجابام لمصر يجر ىدسرلإرييحعلال مفيزريجام هللا 97 !زتلدبو نوكسر قررا جرم 1 ا فلوو ١
 0 ا مالا رنج ديبوكل] غار 0 ظ ١
 ا

 يا
 ص

 ظ و اضعاناووؤان 9 ل و 00 1
 0 0 1 ا ظ 00 مر

 ب دهز) لحم هلوشسلا بطولي نانإزإ تلا كالا اوعي( 1و .,م) مئرفلا ميج يراعي مارزد حض ةعطمإل ردا لرتسل لكلا هكا يصر زوو بز يمان انا وسط لمت ا : 0 ..فن ,رعحأ نعول لكلا ةنغأ 0 22 د3 هيب 0 "وتس هلؤاباد دقو تن ع نرتسو 7 فلور سسم 27 وسما 0
 وهو رنا .جنركا برش ماقنالا« لعب 3 مزج 0 رس نوت هنأ . ودتيزازتوفاورل) عرب زهماوما عرج هيج الار ل ب نفإ تروق زراتسلاو |

 ] اكدبروز حاج وعالا 6 جاو ال] نم يررنولا دراعَىح ” صرماع ار ار ةوينوكل فز ب ريس
 0 لوح ريلبوم لبي يشبة 70 م م 76 4

 هروفا عزو تلا وكب 13 :ايازمس ةرس أي «كرزن نال

 كن 2 . 0(

 1 ا 5 2م 5 0
 ف
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 0 2 ١
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 رق الإ
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 1 دايم ٍ
0 

٠ . 
 0

 2 أ / ىو

 متلي ب ونسي يكرر دعك /تلاتركورعجاشر لإ فيا
 هنو مقسم, انزل قنا يللا او و ركن جيتس 7

 سيلان فلسا يا عيسى لسوبو دما ليسا تس تزرع ةلديردل
 0 رو تلا اككو ف ينجب ينمو يئاعم كلو
لإ ملى بسمو >ه//ليرْبنو لوم اسكح وكيع

 7س يل سارا هعربلر 

 هازل عاب (درقد 7و نلاوح رى دوت ىو درو 77 ها
 انو يابن بيرس راف يرش يول قي ع
وم ةلب# وسم اضوكد نع يرو كر اور

 0 200 0 در - ن

 7 عوبهس يلو دما ابحر يف ”يروشعبل نزلو دابر

 ها رززم نقيل ميفع عفن يررفلر
 لوايك/او هن كلعلا ةعتور و ملعينزو عمات هر كع/

 وسلا لموكب

 كرم رول مرا و عيرشدب رج بن كيب لهن هيك مث طرد زونزرإ لجو

 با دلت م هذان نمرمل نول وزي ل عميل جدو نهال غل منال رز
 1 11 1 ات ترو ور يول وعسل نيو رن تاهل تدع ليت نم نود
 «: وهلم نوعي نور كبر هالو زيتا ج دنز/رياوشكر ةئرغ//ههو زيا عمسيرج د يغس

 ا ا
نرز روسو مدلا هل :ارعلار كلغ نلإ عب دمع مل و 52 رراسإ نت ام

 مهاونو .اوس

 بازعو لطيرلا كزعف/ ةترازو لمعلا نمل ام 20 كوريل ل وه”,

 هوجو هل ترجار ارنولقل نوي معو انزيو ريب انمم هن اروع صقل / زا:
 لوف مالي مت م بعون اكدر لا باي ع( تورس نراصو لوف ديلاع لد امور اذا

 اكن ىاونعش/م حل لبق | :روريلعاونيفو هر دانغإربالارصول تزنعل)اونغن/ سيكو اذإو

 يل بل كب بصف ارم
 وترسم مل افي يوز مز لع دوما يزا هيو عي هتسيطير ومالا ن يلع رعود
 ابو مضت )ار داغ نوئرل طعن مملإ نارام امي نينبعصا ..روعر عطس نيج مشو

 مكرم انضا/اثه نم باريس اب عميدم) "لب ئلامج كيبتسارو كيب يدا ب
 3 ل ا 5 : ا دل و

 [ نير, بلاجب | انرفرم] د ح ع بنموهلل اح ملال اونا هلينصوتو وعلا

  ؟هيوتساهؤ فش ورريلا رج لسا ناو منو

 همنا



 | ظ 0 لا نا م نا اسر
0 
1 

0 

 ظ ظ
 | | وسلس ورم حلا يور دعس زج صا
 ١> 3 در موو وورق انفنادل لإ 0 0 و

| 
 ١ ايزل

َ 
 نعو سال خر مر: ذ ننافيوربو لاقل دلو 6 0 ا
11 

 0 تب بور روان انزفر ةعصارهوا هه از | ةعورخ .ناولتوموأ مرر م | واير مو نزولا ةرعنااناعابس زون 00 1 نول 0 انراعس ارزم برو هنن ةيروأنمت | /ىهياس سز ا ظ ركاب زو دوعربب نول ستيم ف نادرا بوري ني روبل ةازجس وت ْ ْ و سونريعادرصلا عاين ست صارم ليم ا مدل 1 الو اكالورومالا سنا هو لزج | دمت 0 ا ظ رووافومز الا ذإ دكان يا 2 4 كو نك الو ديب زيبا جا
 0 .رزوعلا كئاكذم تاكل وه 1/13 عين وه اغا) ١ ةمويلعوو ضامي بي و وشك الومالا باو وزو لسرا كم 0 لسراو تدان / ناول) وب اولاطونارتشع الار زو > ثعبلإ نع لاوس وهني: م 7 زر دابورزتوةيلكم ايزو | تر تمزع لوؤعي راو نع نوبل رهل/ كاب نار 0 0 نبوهب وش //رصو نرعورر كور #/ هور ٠ ب 1 نس |

 و 7 ومكر وّشناب وص ها هليل نأ لوم 0 4 57 ظ رييمجولل ليو رقد مازر نورا نو السم سه قتال ويلا“ متريز كاتب / «زهي افون لا (رررريجو انغينس | ولعت ددنل ايرشخإو ثعبلإ نزرمر نيو ديرو 00 ليبرتي وتم ابرز بص ذاع ام هللا عاصم واخ

 وموعرمرص ظ ظ



 لف جنرال راها ل1
 ارذو هجم هبكء ععبو طمع نزمي كرف نا مولع/و نإ لع مشو

 :الاددا وح ذا ور ةغلاملا نومكوتياور ع عونعرو نوكساعلفُش ؟وريوبرو عمان يكرر
 0 رمي ةغلوقر قلاب ودرء زوو نومكابل ةلص لْهيْي بنور نإ و تال

 7 سلا 5 ههرعوو بمالاعو راذوتسو دا مرر يقع لخسو كريز + ينل زم لاا ع وركو و سكاع
 ') 0 0 هيلا نر رعشكل ف مهر ةيحاوزاو ره تاقل

 00 لود نو يكس ةينرل زا اع رار د قاع لا
 لغو ريق بكاردل رت نراها و نوير / ناش دح ردو ظ

 ارا 2 نك فله لع كد 0 0 ب ناو ةمئاشنم هلو
 ظ 1 0 7و زن تح نويتتن كر ل يعو نوستووور
 ادخار لل ديب هوقعلار قو مان كلر نزل رص
 هلل دلصإ مسن لقا وتس اذ[ىيصإو يوتش هكاعبلا نوهت روسقل 4 ب معو
 2 رك ير ا تنال” سدر ا 10 10

 | دهماو ل2 قعن تندلع ع دى لضرب هر شقير وي نجا كير انفك نوع زديو)
 | مشيدا“! ؟ؤاوارتالابةعقنربةلوعوسابو 6تذور دوبل تاينرلا متو عسا مو عنق
 +“ هزعارتاوعوحرا اهرج نيءازويغونانبصرإ هش كس مس لويز
 وضمان فاما دره دارمبم/,ع/لافو/ر تصيب بحغا 4س عزرو ميس ريؤ را
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 / مليج نو“ ْ 3 وا لوز عازل فز هيلع كراوسوو بقنيم زم

 4 ا يعن و فنفاو نورك زل 0 يي ز ةرساعنوا . ةرصيم غار ةللقكر 7 خعابلو وبا نمو” لاسم 0 7 | ل | ترو سيل تابح 4 5

 1 مهي نوصكم 2 مر ذك بس عج نوعن/ لك نيك ىيجاوز/اك نهرا“ 00007 ع زوز بول تادرس ,رمع /هقام  ىنح مئلإ تيدر ملل يد ةرتاذ/ نر عطنإ 7 0 ْ ب هر ونسال دابا ا ركل يرن نه ب اورج .اهكلا) رجال 1 رردلأ ب سمبش ناقد عزم هال, يعبا مزاعم جاع هريس رلاب 6و مدفع بك ذ/ذل ظ ورم هلم وعل رانا كيوم نورة يسر :وعّررل نع الو مرو وعلا ر نمو تسمإ اذ 0 1 1 رقاكازر اموت لو نمكببال هازل ١: يسنح نم يردن ضرابع ا ا رو هلا هنزوا كوب ع زجيزل باث ودار أ يهل ام 00 ور ْ ٠ 07 نسا ل اي ملون يار كو زد لاسأل ةحصلاور اهنلاو 0 رد قل رتامدايررعشسداوإ هلاك 07 ةيطا كايلاواندك/ 1 0 ال داع الاب هوبا 2 0
 لإ بازنيإ) اع نوخ داب نورا ؛لييإع ماي اع راطم نول انبي مدنولك تش ظ ] . لئاجفا نارجالإ ةارلإ هسد] ماك ومد يداي كولا | ضاسإررإتملا - هو بورا 10 ْ
 ا و يل ا اعنا ماول شنو لفل لإ تاره ننزل 3 ماو ميهرمكاتلل للاب منع معقم 1 ا :اردل] نم نييبادل' 0

0 
 ريا 0 5



 -. عحوييج 20سم 4 :
 95 “3 يري حسد عجم اة اا 74

 تب تذآآ اا

 برفع رب ينوزهميا ومد زو كونعن ايررل] عرسيبلبت هننو كن اكى اقم اكس
 ضم نزر ننيدمات اها او تساوى ن داع زد وو تعبد
 هيون) هل 3/اراننإ لور الإ نوعلل وني إ لج ل انزل لإ ل لاذ :ازغا نزعه تغب

 رزخإ له ع اوعلشن نإ نوض له ما لرب قررا زمعبو/ دوو باشر عاعو
 علضام نعلوعر عمإ نمو تنل ز نم نيت ارقي لع وو زعل ]ل
 بد | ذإ كبح نم معالطأ -/معالضر/لعج نا ع فلالاوكو نونا كو بقنا

 رلوهك ه هش عصر 2ز/ عزو وع ررئدللا مب يلق ]خو أرب تارتتس هلع مب يمل انك ا

 هنبوما ارم يلع ع لشاب عراضملاب لعالم يشو/ نو ورم الاون ولع هاي ن ىرزع
 وون ناو ىروكنل رو .اومالا كلمتين وز ترك ةلمدلان كغ هس وردا وص ظ

 يوأترو هدم عما سنت :مملاوجئاوسإب در :بعئهلولو هع اهي ض علا

 زوو زا راش ذه خابشيزءاعزرصش ور ركك غل عل تورائوع يطع هيك
 لاوسل.لجارر عضال ةاواشوهو ايزرمبإ/ ع ك هكئيل/ ودل (يوس ء:ايبنب ع

 كلانس ك2 ارو كفن لش الوعر وو لع اعلا سمر وصل دع صبر
 7 15 ا ا اسإ]ج قلبا لا 5 كر / دم

 هر جرت دو ةئكب ازخمبا لد 3 دواكبو زل يقل ههنا ذو

 ١ ريكس نوط نإ وضمن علوم ماو ناذهيو ضلا يرسل ضر عزو وني ]عنو
 | نمزمالاو ورلقإ) زهننإ ديل عيضام 8 واااو رو د هيرفتمم سكر رك نو
 ظ ,لالووطاعيال ويفإ فاز لثم ل وكماعرلب[ع بلم رنه لتمر
 ' دا ملفا ال سونج لاذ ضمال/ر فخ اهناوقروأةنالإ يرسلا رب ال1 يوشسالا ةيونيررإ
 ن1 حس دكر 3! .ةلالد «ركذ او لافإو يمل عال ن صن عراف ل ه// لز تنزشن ضروعت) جل

 ا مسه م فنام ئإذ ارو نيرو لزانا اي قفنام زار زنفإ له رهبعتلل ةيوكؤرم نلاع

 . كرلا عب ؛2>  نراتس هولك يق ةروإو ىرونإ ةركم [ن يروه ر تلا لهل رمزعزلا كونو ملعب
 ظ .اديارسسكو مللت مر حالإ طرمآد .ززهوكسا ىيلشلل 4 جي! زن دج ان ءىوضول ئشل) رد تمس ظ
 0 ل نا وباع رو ثض) ؤراضإو ةلإ 3 نكاو را هز/ ارعيساكانربر+ ف ا

 ناردلا نم دقو إ ان ءونج) قلخ دهر مو 6 رانا 0
 4 هتاف كا. . 0001 < 7 5 هوز

 يعل 6: دول عنو هنامغار ميج ط بدهم يحيا لمإ +6 يش كر...

 ١ ررعزفم لمالا 3|
 ا 6 ط-



 0 0 0 1 ا .. ويزيد ل

 0 بنر كلاب نسق نسم شن بخل يشن و هزل ا

 ا اس ا ا لا
 0 م ةاوإ عوج كتم نود هزم نزلا هعلت
ب) لاو ادمكموا يلو تارمش

 0 1 ل راكد د
1 

فطن اوتار تساةعاشمالا
 7 هربرت ك0 

 زوو م.اعم] عيؤوب زم هبابوضح |ديركتو ل 7 الار

 نإ عب يهدر اصب لو اأو هب هلْضر مرموق ولا :
 0700 ش

 زال بنا لال رشمعتر 7 راع لإ رضرن دع ترص كآوا كتير >

 . جاف فل ا د بح لف رعت زرل اهم
 2 يروه نبك 1 0 علا

 نرزللا نم نإ بؤس مفل لإ روي لال
 / مله را . ين لياعش نول كهل نإ 0

 هارتصإ للم و : رو ديرشنإا عارسدبإ مزمار 1

 ينرنوي تال كارا
 يح وزوعززتنوروزن) بأ تيزيسبانسا)
 راما كرت فاول صول د رو

فر الذ نب يرئالا نر را عصلخا ثناء ارتولرب عروو مدل
 يدار هذ اي

 ب را مناع ممرك 00
7 

م 7 :ءاورمر !ناوزرإ ضراض ردم" يرون /لمصنن ب عش
 

اجال| نمد «رنجام ؟/ تلك
 : 3هيوك نا 0 1 :لميل) .دب

 زل بزحام كرمز شو وبلا مثل و ل و دم له رزق ريس لرب

 وشاي سوال نماتؤتدلأ يل حقن وها ورأر مسي بج ةنيعبسل 00 ٠ نم وكت ]مهنإ ىررذل ةمايل) مودبؤ] قيلس انتر (ونيورم رع نم كلة إنت ان ير دانلوجو هيزتاوفاوإ نيل #22 ١10 ت06 /ر لني مب
 هلابإو نمو لع مسن بل نرلي علو ليل ع ب١ اك

١ .٠ 

 درس



 غل 96 نب درزا ا ضيورووباو زيي زدعتس يعد طفلا لب ورتب وسر

؟ ماصعلل لزعز نموت 2” دب نسن/ن اده اكرر زوم هنو
 :نارلدل ارامل ناهيال 

 ناهالا ء يعباشم منعمص نمز/و مموور اهئاعب جنزير ريو وتمص هرغ

رعورلا + معزم نافنرعبب دلو يسن[ برشا لرصإو
 بقل اهني رز ابلاة

 قلع بر .!5 د/ وسل يبدلع ةلصو دوم لتي مني َندَكَو غنس نو هيرو ب ازنسو
 و لفل "لعإ سريلس تلفن ة اوه يوزييوز ةحب انل) زعم نب رود حام

 م: او هرز خبردت ف هكيلسإاش رع لفر دلع لكور/ةزعل اذ ىيرلعر/ نيورا
 نم لزب نورشفلا ةرام ري وهو ديب لاقذ/ «ري/ره فم ب د زيوت م لمصر لضر/ بر

 هبن) نود ةمتإ» نرربت/ نورس رشا تود ول لكل ملسو/ بنك زكو/ رن

 رو لال مرر ةارعرإلنرررل لرعجلا ل ةلنحل) لرععل يون اهب
 0 ل هته لو بقيزإ لاب لومعم ايا وتر وضو وهيا و عرمرم نس
 رأي اي لت نر زلال تاق بدمع تبلور بئر يل ةسعرا#

 . بغار شاب فجعل كر نقل ُاكابعل هوز موه ند يعز
 رندابعز شب ظن زعررفم )نواح رس اي اكن وع او ميازع نيوتس/ور هو
 .لزرمس باو مليوام لك جاك و والا مر مبافعنمنم ليو مب كرش نر وخو/

 0/1 مرن عمال 9/اةلولورإ عدو والاضناو يزور رو وع ع رقت
 ل لع لبو .٠ ١ | : | ره ار/ م قص / لوم سعب نإ ع 5]/خ ورم اوبر <رسقخ ءر/

 6 م لرش نم 3 0 1 ل 00 0 / 1 1س رل هي

 لانو نايك منا م77 يجامل وشم ةرلاخ ىنيزيي رش



 نوعين ر مز ةيالإ نوال زه لعو سرلز ع مكين توك هنا ارتر ا هرسأ“ ناو نفور كرمادصااوإو اوحج يرعب ف[ اك/, لا ارنب ع ماما ربك هلا ةلوفو هو كذإ بس جريل ليتك عدلا ةوقومرتش :لاإ/ ةون إم دنوث لع ذلالردل عملا نييتنر مب غرمبب معاج ير ار ميت عسر م عل راكم سبل !بازتو إلا ليلبأن إو رعي الا عب رشا ايي مجأ*
 لنمالإضمريوعتام نوتفلام نربفتا لاقريإلا عراسمل افعب اوهزيريفعب نان“ ه/رجاو) «طهز نم نوهرتو عرس ! ذى يزو نس نومي و اقعد 24 نوشؤت زوو قبجزإهعزرلج ام زرازم لوعديلاوررو زماننا ل
 17 درو يماورلا نب ماحب بلع ف ورب اسئل ميلك !ب|(لبذ ابعماع/ ن لعبت انو هدو دنا و 0 للا او هلك نيو و موج زوو يردن ايرال ولا ير ةقلش ملا
 نام دريل قلق ناك ةإ .دام ثول روي ارز وسفن ام ماومل رقاق“
 ىوو رحاش ةيرتمإ نا عي ؛ وعلان نمل اون اولا فر اجرإ صزح نم يديم ظ 0 ا /ر وجدا لخ دع]زر رك مهد ارم الازب لوإ مادي احن
 « يلا هميم اهم ربك" اودارا_ نايل ىلإ هع قيل لس دداو 2 وس
 م |: نإ لاو املس در مهلعرانلا ل عج تبع ريززيولعرع (ر ناناهريملوججو ره زبك | هرابنبل داو ياجسال ارح مرتو قنطعاليلا دب لزم هي ين اررث تن
 ” واهاذإ نر رمح هندابعل ميو حف تصور لشلاو قو ىررمإ تحف يراك
 ميد ىلع ليلو /لكزن كرجار | [عووسسل لزمإلا باغاوورهتسوفار بد الم
 لب يسن] اوس قر يزردب نإ يسم زو نت ملص ماع يدوم لاذ كرار كن كيرف هدم
 نعرلا ىلع ىدبجب .زرولإ معن كر نمل به <ر وو وده)ذهبعب (ذ كررزهو
 ب ن,نيجملوهلو هيو باد قبل نال زيزولل تب ينل + يسمو عاشر
 هيلا اظن قرن” لافم وار موه هيزل] هوبا هيلع رعمخ محرم مد ىو اهلك ةوثيرأ اح اب مصرسا/و بغل ندعإ جإ نإوأ علدوكة مر ادررل املي يشس ماج

:1 7 

 . ريهام

 رت



ي عس تت سيام ريل حالبصشالا الواو قبو ء لير
 نرلوةلرزل همه ر تس من هواو

ءاكرأ ىنييئنبايلام النس يي هش وبدل
 ةلاولرمن/ لسن كلذ نر منن ”

اهي ندر يبل [ر هيرو يعزوه طار هيرو
 ملم كركم بذل /مكلرزف لي 

نميز يعج ةلد لع ل يمسك نايل رو نمزربور ويحاول
 يلعن 

 نو يابن هييسازماو كلا لغد كدر نر يهب هه
 وز علان شملان رلو ةيب| زي ابكر يي خي/ يلى ريدر انفك لووغلاو ةورعو

يلع ملوعلو مياهانب ربما كيو كرين
 رج 8 ماونكرلإ شران/ يمي م 

زل سردي "هع م لا ص و ارو ليم يسيرل
 لإ ذ نالو يام ة يول تنس روك 

د /ىنح عقل فلدب ثبت نو نودع ذكر ناس
 ناو ربيزلا نإ عأبإ + هصماز ن

وزعس فاير همانو شيز و دي اهلا
 ريو ولو ب شف رععب ةدرلوه دن

 لاش اللا <) هم نويل نطور نوديلخلا + مرسال هعاورماب دز / لح زويرزردل 160 ا

2 



 رلتو ديف زانينز ويس ةدايمل يلح ذر ن علا ز ه عس ملقا« +ورمررب]ر هارار مسن عيزإ/ سو هكزرمرلريلستس  زياس/ اعدم فق صرع ؤلااعاب 1202
 ودار تفاح ر هربا: هيالنر يد هيج ياعداو/ نعسس اع رشإل يضرم وز ىبب جلا ردع لإ 3 نيرو مجيزسالع مل فري !قنديو يرب البل راسا موو لع م كل بذو'ة مهجن ادد اوهو رالإ لع هديب عفوت مقشنوع معو
 ءاومر هب اراب مهله رع ميوشمب بكسر مرأ منى وررفو داب رغب اب نيالا
 3 يرسبشي) ثم لاغيل دب ىيرؤالو لاف د ىمهئنزم نزكام ندك يرق ىورنع ال

 1 لاخإبي عير اهنعال مهله قلن رام كاو/ لحب دورتس مج لاف وذهوجر ةراشم] فو هيزتمإا هوجو ةجاحا/قريل + [عىفورينعالا ازببو سياق“ وكرر هنو ايزحعم رداع ابن نإ تابكازمتسو ةهقإ 0 .نال انادي لعل نول اندلع نموت نمد طارت ويل ايامي سب مير لع ييزسلا عم يلع رهو ميل لربط 00 رز نم نإ اع ةدرف] هب لإ“ رو در دياو اره زول حزم طلو كلا مثال بردو لافاغازوهرإ [ةيفذ) اع ىاهلا ١و هنس تامب لخ ود ةابصت عيس «ايرو ما رع ممر ن4 سميع شبه العر مر هبقانم !لييبكو اكدت نما زابس ذ نر ىديورو ىنب هابي هلل / 8/7 مئء/رملا اعبر مع :شيفاربككلعم) هر قيوملة زيا 1: انو ) وم بما الإ رمل ةيعإ رئارا بط نمو حاول هج يفتيرإ را .ليزدل عنيا لمان و لمرور م وسزسل مو ملرعأ مل ارومزم ناك ليل يلع ياعم عون 3 ,,ددلزوم نممبدهص ار يناسح اب يبصةرْا لل ربل ل رههت م نسح ا يدان النبل ذر نع لأ علا تناتازاو اخسر دحلا ورب هافرر ضار دللسل#ر قى ال ةيووتلاو ءلولم رجم. عمد نم نيم هيلين امال 7 17 ْ
 يح



 وس ولد ووو اي 2 ->

 ىزها جروب هع يرمز د ىو هناتسو رت ان
 / ماعد رجب ارو لي جباليا هام لقبر جف كارد حرم

١ 

 ورز فمرملش اولا نلف( لا[ م 77 3

ه 1واخدرممل اور بش مصردل ك/ د حجي هلا لمين
 تر فيرملش ارلر نإ" ضل اخا

ل يشن وبرغم ب” ىا ساو لوضرن/ كوره درلخ
 رضا نير جزوتإب كح صا

 منام دلعت (ونيارعب مالكا ووو روض ع ش/ دومنهإ لعج مه ييزي)

 ابل ك[ناردبو عدل راجع لعبرلابو يكرنرو رز يد نيتتل هانز ارا منور جو

 نإ اس زراعه طنيأ هبط ةمانيزحا ناك ياعو «دوير ره
نتر ءزعو امل يرإ 4 ارب يلع نضع بعشو

 ظ ؟ىسحم يل >ىمو ا

 لور عالاب هسمنل (لضو نت اقل نوير ايمسعفلو/
 لإ ذ ايو هم امكن

 : ةلازل ان نو 6 1 ٠ ا 20

 من 07 كوسم عميس زعير[ يلع وي و رولا
 نيلميلا اسابزأزرو ةللذ لشي عفن بس نمل 0 '
 من ”/لبف رعب كعب للسلم بل رسوب نحر نوراه همس نص ننس لب نيس ةيلااوجو

 منه بولح خم ناوكذ نإ رف يسإ د إيإ بعون لب مسار او اهببسر د ء زفر نال
 هنوؤبتتلالعب وعزت مول ءلع و وهما يوعل لاى ذا منال رم فزع
 نالارل لاب زرار مر لتضل نم دبله للقيم دروهو من رتف) نبلهتو
 نصح, نورزن لرعيا ضعبةرعرت/وعماو نيا ةغلب كلل عيزا ليؤو يلعب
 مدوعط عت رمل انوعل/راط هيف هلى لم راش رمو ةندابع نرش مرسلا

 لرب) اع مزراب معحو رععبو باكد)و جزم والجر برر تير سبا ظ
 ىلفي/ر وحاب ديرب ةننؤلاب هن .ابشام لك هذا ءلزعلل ماا نق ْ انزل
 ههلززو لأ نيرزوزور) نيو دشسس نيا ذأ يدا اغلا اهوزنلا قرصخ



 اكرر لاو ديلع نعول دز ار عز ةاباغما [ متل إو لاغب توطوبذ / وس دون لمت“ نما موز مول نانو رع لفم املقإز دعولاب شييولغلا سر ع محرما مز ركل هز عرف اس ئ را + لهنا ى / ىلع معد رح هبر نوم هر موج هن رج نر رس .. نم ممتاز قنبر دوو م لا يأ يوسع ادام تأمل ل ةزيوزتسبز نر“ هليل واراء | .اسم) الإ برو اصل ةهيلخاجر يعش لا ندب ماس 0 رب اشاروارانم امل نور دم له ابله و مقا وبس انزل نرد عع ياعم © 2 انوكيدلعما لها وما :ذاوملسرل/ تناول نرو ديال نإ ماقيلذإ را 0 ل يمر غرك كل )كان لزم درو طصخلار اسكت بايبال زى اعتمر تنكس ظ ونال [ةيلعم ف لصرف لمو سابا اب] نيس اب نوكيت 5 :/و هجم ىزقلإ ءينبرل ينزل سابك ةقا | اع «ودوبوربإكزباو ع مانإرك) ريبلعل بلو زهر يجالاكس ظ نفع يزف لاو مريلاب جيون بت عما | ة/اعلا ن/ري ع نكالن يعمل مر عاين اووف 1 7 ك1 ول عريات رع ووس نزار يلع ووسع
 كوعير/ ليفو فود عل) زعبي زور ليإ ةئلث بوو عيفعب ليبدنل از < 1 02و قف لا ومن قم عينيوردنرب يمسي ساوجب او ةنيسل عيمراس نول ناوور وان نديكفياك لاطأ نركرب جناب ميل دعت وفأ ا انلقز امكان انزع, لردع لبخأ مل + لك رض نو منال منيعن روزا 8 3 ْ لع تريواننلئواوح نوتخب 0 ءزبللمكضإازميزوو كيلا ظ ظلوا بن كاوا لإدل,دومر مد وخارج رز نم كم مريس زيدسمإا إلا نيل روك روتانا ياناج جا ف 0 نرودسجر بلوم يلع أك ب , أ ٠ نواز ءم لد بذخا > ]موتر هك ريدا ن لمهام ربل قام الفا يع” سرؤل دور( جمني ْ

 مما ظ
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 ْ رع

 ه 0 : ري رمت لبكر ربك وول :لاهجيديومو

 ء ل انحيبعبب فاسو عرومرالو يرلرابجو اع شيب نم يمت تس
 لاب البو عضال مناع ؟انذلإ نع نوارواب رنتك هيدا اكان نيكو وهب رى
 . مترجوصا ارث وفلل لانوزأ بخل ك] عسوريلعدعشريز لوك
 اء انس رى عريعاومرهغاب تس ارد وغتزوفا قضر وتل رتو

 لاسراز/ عر ازمعبسامةلر رو يوننب لهزر قو منع ره يزل همؤعرظ بلا نم
 رموز بلل ابره لاقيبنإ نإ ء اركز ىراس + ةداب ص رقفاوارييد/ ندم
 -- عت 9 هديا ردر فور وفرض, نا يدواولاموزعو ركاب همجويإ در يرو نورس

 + مهاب ولفت كررنإ ليلو مسك جلا ع اج قاع
 .ينلار/دسرإ ءيمدل كرز كا ّيزنم) ؟ «ارر متم ةفرعت صققإار يس
 ةلدساماو تالا | مشتساع و سا. عاش وكوب ل سر /لم نزين

 + كعبلراعتا جو نع رف انينسلإ لور ملوسيررم/ رس ل/لرإ + للزب ككيومكع

 . مث عزقتسارس/ش عبب تعب وصوم ص صول ن مهي الباك اراج يرزتت + كلا  اسو
 دمإ تربي يامون“ يلو سنلو ترييإ هلا رلعبح يد يس عل جو لح

 ن لو لجو ز عمي ع و طوس تريررق كنإااح [ىوإز .رروهو

 اردعج تنميل عممسفب/ليضفنو ةزسسادلا ةئياكل/ عسجالاب ديور مذ هو لون)
 مار مكلازن او ريوززا قبح دليله ارزتتاتسوم/ ينوراومل نيس دلا ضرر

 . سنو منع نفشنت تارمسال اكن ءلعجو لإ ارم ملل ري عاررو كلا ذر ركز ىدعن

 .. . (”ةعيافلا رو صاصتخالا ت2 ا/قعرومفم نهاهر ركلالزوارم لابق/ ورمل

 انملح هو بوسادلل رات ل عج كيحرهدبط موب ةماعإإ كرش يريق دامب نو

 نال ةزهاشك/ اعوذ امو نو انهو ايان دلي رز | .قلخو | لو عوو نع

 لفمل اب ديونم كيل مف اذ عزاول نم بيسسإ ةوسا/ نام ا ةيال كر: لاضن/ ُ

 . ارم اظرتيتابهزتوييلس راه ار رعت ازرتسالا تريم اس مايزال 7
 قونركلمزو يعم لوو ديضخنفي طميوعل مارون رنج مم يوزر معلخ



 د يي يي سُسُلشُ زر تتتتتللا تعم

 ل 9 7 9 د 2
 عن ورجع ده هت عسي نب د هير: هةموو زبن - ع هت ب بث مسلم مدع 5
 3 ههووييصتوس

 2 ١

 لون اهي سم الرس * موزملاو/ هنو كرس بياع 0 * ءادحضإ با

 1 رعإ 20116 عامر رسل هب نورتي 67
 ةيكمال/و هاعتم اوك ور ممتس ادت :.زخلا م كم نوفل ؤرزلاو 8
 نر هير اد ملا ملوشم ملارع راش فب ع نودذاكل ء/لونوز/ر طب تايد[ واعر / بلعاهر جبر[ لاارل ليهتسان اير يزح اح رست بانزعو .خيلا قيمزغل

 1 م 0 :نع ووزن دبإ نور دلع لفع يقف لل ٠
 ئ 1 وهدط نفد يمن / 38 غلا  وسووزئانب هب هلل نإ ,(يسعلا م

 ريملخملا مس وليمع الإ 01و ري بنز ملول نوهتب ميزا ب برع نوزع كب لير خل + تمسو ناى كارل رتسشب وداد ع ار ثلا نون با :لعر غلو نوصإ ور نكسر ملل ولاغيليذرو را ا 0 ياسو بم اوعلمن او اهذروسجرم اب 0 1 ل 0 5-7
 ررضر 5كبو + ؟زوثااابع | ور ور انزله نسر رع احبس مالا يلا لامر نيدبأ ار الاب سان ل وو لاح ِ تاجرا عميلعؤنا ل يراقتح ىإ دوم ىإ وص نورنا رى نوبصلال 0 0 0 2 1 ل

 ا
 را, نيو فرك لتس ابب سته نورت طوع + مياعرت 7 ص وع ١ 1 ان رز ردنا رات مرسدس ةيراغل وممن دحر لي نم رينو دولت ناز وجر باغي نياط كابن نمازي ضار / انف 1 0

 را 0 اهنا ناو لوو اس نس يدر يلع ل امج جنا وكلاب بر

 لوفلاصنبل الئ رد قم ملون شن مليو مواز“ نولي ف جوملا 7 ا مجمل وي الإو د مهيار ةيرعمإل + مولعم لف ءلرإر حنس او عملا رمت“ دل ميد بنادي بزي :نوكح عدعم عم ملدا ناو ةيثاع
 هدر ساولافر زن نعم تل ' /

 وشلل زب ناجدلاب لا :

 | را



 هومز د تي خلانإو ةفزاإا ل رسسو ةعافإإ )ع نماصنإو ين ناو سلفي ةعصّرل ا رى
 كروب باز ةعامإإ/ م اجردوإ رشر/كودلر/ ل عل ز ه قسلب دل ايو رعُيو من عسرفا

 لإ دا نريصإرد ميال اصرخ هل/اور مكر نم لجولا هكسونو فلور ليو
 امو علا ننيوشلو اسر ملع )ؤيويإا لزمه ليسرر م نع نرد ءّيد نعم يأ
 مرر طإ/ مر نماصلا ع لازإو ةم]يرلا ءقدخن م ىرب نسل ة ثا 1, ردعم فم ل ءااش
 نيلوالإ ماركة اير يع ناو اوؤنسس عل نيل ذبل اون اكرر يسضإ ع هل نوه خلا
 بلرخر و/م ل '«هريعيزانمرخ لن صا أملا ابعانكرميلع تارتريبزكل يريس

 :يزعزر ادب بوست ؟بلكهس//وراردذلا ك/ر قزر/ م زر اود اهلك مب ار عتتماغ
 رمان تزال ضخما باغرلر ان اموهو نر اغيل مرج ناو نررومت مرن الوفره 1 ايرعو 1
 رع عمضرموملا وبكر تدزع ليو ابر زعل وير حار وعم ب وراؤت [ت ديالو هو ةماك

 لس ءاوقلر مننا ري اني نم 5 ايندوإب ةوةبيوصعمىزرف مناك برت نياك لإ ذ ا الرا رملابداردا دب خيرا اندم اجرت و قيز/س م لور عسر
 ياقوت هوسب (زالرناورر نلهجتس طضازهي )عيت الررعودل بوس مالا
 ردن ار بعرس همي دوب ازعيلل زن ذب عرينح / سب عا ذ لو لئياق نم

 ءازعلا هل نراك انساك لرنونمو لوسرل/ل زوو ةخد ىلإ
 وحس جابصنءرفيرر وا مص تتار بازعإل كوزن تولد يم ثمئاواض نم عمم عابصلا ءيعدإلام لو مج اطار زملل اسد ىعبيق أسماه مج
 ىاض)تمؤللا 0 صيداناد نمره رس ج طر رعت منقن عبودي كار ريتال ىلإ يانا ذو مم م رصعإتبار زج ةنح منع لوتر إ .انؤو تونر ءرواحابص ةراغلل

 ذلا غول 0] هزإ 'ةيالضإو ١ ١> ىك حام الكر يق نورس لطفا وزود 6

 00010 دارو رعب لو دلال قزعالةرابدلا
 مضوب ىرفتر ساشا لهل عتاب ع سور مرتاارطل

 7 د/ لان 0 ١ ْ | ' ا

 هزار «ومرلا برزيرعز لواغا/ييهرينإرم ثورفنو من دومعلاب ار هزنعرم وخلا نر رز |



 : عوعوبت ب - © عمم 73-9-0909 لل

 وذا كلازلو 9 ادزإهسسحر متلادج عتزم ىلا مجلي
 نال در علا انظم اع ينيك هدر
 . هلع ةااهلرر ١ 0 اهني نريكم ابرك ةاجإ نم
 1 0 1111111 1 3 "سلا رسل طيف

5 
 21 2 ( مي / فد

 ظ

 نكرر انثلا/ركلإر فوك ىح مسح زلمه | عوب هنكباد ءلزنمو ةزشسلا 7 ظ
 بأ 0 د را د ةثوإ تست 7 0
 ب زنعلاو 6راطإو علا لعج لراس 0 1 6-5 /نورم/ لمع ف ىةكإ 1

 قزنإ قفاز 0 م كنزا ]يل كاب ةزعإ راك ار هو ١
 00 7 مايو هروههتلا ع وزال د :ىبزاع طا وم ريتعار ور “0
 برول) ياولامررإ للتأهل داعم رمالارزأو نمل هب ساب 000 را : 0 :ظدرارر عقلا رؤنيأ نق امرا عيل( 20 0
 5 8 ايربال/ر/ يزعل اع ة/ابرسلب وج طب . .

 ووك نزنا اربع زجر للنت عئانم هدهكام اووكينزلالبملومو : ل 0

 20 ىداضل ارشف] ملا
 ظ سوال لعو” |) دلازل وهل

 وسا]ومبلا يرش نوي قفأن 1 .«؟ةتحلا |١
1" 

 0 ء كيلا وز بارلا 00 دنس / فيج نم كالو ررغل ؟لوثإ نم اير 0 ىيو) همنا ترلاب د رهاو لا زبور لس / فج ف انعكس قعد عيت سبوت
 7 و ارداو عي ارضا و ري هعمل س سرز/ سم م (ناسوكو 0 1 1 ْ

 4 يوتا لع فرم ليع#إ ع !يازمو بز 0000 موف لاسر عر
 سم إى لضرج وزو ودا اها زا ةلالردل ىدغتسو يك سياح

 سبل: ىلسرج تالو ودام اماهش | ركتدررإ مبروك اعمل طع لو ظ
 31 همع ا | ترو نابحارل وركب تدخر مو ترا ع / م هيلع تزال ةمس ارم لو ماةربت ف ©٠200 0 210 مرا اجو وزد هيلو نم عر

١ 
 ٠

: 

 دار له ءاومكلابرمف باكا م رج  همنيزر لدعلل جر مأ د نيحالوأل زاقرس دى 0



 ةاراسر 2/مل دعنا رئح كالو م لووول رت اول اكن ابح هيت تدر يدمر
 هيصاافطؤرش يان ملعرم اع ذزوز هلعإ ذإ فولفو نع وهف دندل ةررش
 منعا نبط ع نزح هلطر ذر هرخالرانم جنيد تلرسم وعيال
 ناومال انعانلا ومما 17 الان,ه اب هيلع دولى وو مير كلانزرو هش

 نيوراش يتلا طخ وإ ميلع درررو لموز/ طب مي افنإل زحاع يبرم نإ ن/لمو

 باز وهكاعللر ملونلو ليرنز دصخ يبابإن [هنب/لص هناوروزمعب دلل ثلا سابفيل
 ّْ ويك) (اغاذإ هكون م هان نمإئذلا صاننإز قم نم لد نايز نهدكم او .بكرع لمال

 يضرم تالا دب تدر نوماكأ/ لاضزرم دارس زم يسار رد س سر زنم عر دحؤنلا
 ممم د 0 1 © هولا رهو عير سرع واب عنز هه ةزميلعابضسرلا
 :يهرلا)/لعجذابار حاواه از زنيا/لعج/لؤعنر يزالع لعن عب بازكو هس
 !ترانرابإ ملسوؤسكاا بالغ مناف ريذأ لب نك مينا زق نإ ةح اورد نا
 غم باوهرادرتسم زوو رئيت ايبنالابمتررعر لكسر لح اولا نوم اذن
 روان يس تراولصت داك اذن ووعدلاةوشيعاسأا ل رورو رردور رك
 كرر وج تساعةمقلاج/ نيبو انني قحذتل كرر يج انإو ٠طمعسإا ره لوورم عزو
 لافي ميا <لبه/ ل كلمابم انارس ةيودسي ومزو .الوه لدن سو يلع زري ز
 مينار) لرفع ف الو ةعنووبتسلا تزفصرار وضوراارعلا وكسب |ةرصرويرسإل ميل
 عساولافوتبل نونو داعي نكت ظحاو داك لهو رز تاس ويقع

 ييرولقنرو مشس هللا ةلقناو لإ وام اوسرفع //ه/ كاهل ويوز لزم كد
 :رىب ةيلباناوذنمإ ةإ عبر ميلكدلل/ كم لإ لوس تكسر ووعم باكو سسك ضمن
 37 رو ملاكم لهدئنارف يدابع اعّسملا . هعاوست اواو صار اوشس/ عمل

 * وروما شو ليسا شو ةقلسإب سو وشنان
 هل من دم عازف | تطال هير 9ةةرر يقال زل فرس
 دمازردامذزوزد/ ور نم حب مار ازهاذ 7[يب شيم از ذا يوبص/ ن) نسم ة زورو



 نيكللراو بات / لك زى مسامإبأ اره نم لاد نوذل نازرب و 0 لرد اوإ يم خل[ بيع هل جور داب هيلع رسل, وز خنلإ ةللإ 70 ا روس ْ 0 |. بدل عاوبلفنو سوسو لص شالتبد ةاورح ]للجسر رو/ى منن تل

 مب نوفر ظباَو ./ علاش إو فاذا دروع ىلزع اوك تاز كار لب م7 نرلضارز/ زهد ءازعاساز عم /ونرمرب نوت قرف“ بدلا ليوا نكيزععإو وسل رباقنلا ملبس ى د ريل رر نزف زم[ نم كن د لبروبررارهف/طوفلوصف 0 ا اح هاذ لاذماو ركع ننزل نم كدر حم نازعملا هه لزرلولو/ وهتك سإرلاو فزتضل يذم بو دارا يار قر ىخد“# 7 00د مرا
 دير ةهراشا رف هر نعل بكر )انت ردم وافر شن سيل با زدجا سبب“
 ونس نإ ولا ورح :دانم صعب «و فلا مر ئينواو شيم هي ارسبطب د مظلاكل
 يورامإ هن امرل] غنل/ هنتر ني[ وتر شع سميل ندر دن ١ وب عبوش مي عكنلي/ر ناك جبل قررلا ةارمسلل ةلرم ارغب لاذ همر اشيل .اًثيبرم لك ب نإ هلوزإ لور ظ فيدل ب بقفل | زعل ماودك نررال<دايعنم.انسزم اع تر ضقتب ريل نم ةيلقع
 نإ م1 ي/نه هنلازت نمو يكفل /ىرهسجلا(عزأ انقرمإ + لذيرم مأ سيبلزراب ةلإ>

 نم كا وجوبا لرمإ اهررسوريلع رو تسنؤنج فنويا لرصد عئلا راش نيو سب ءدكارزعجيلب هلا را نكرم كرزنع هكرتس وج ليمان: ونعلم وبيازجس## 0
 نإ باسالاب هزم ا ليذو هلمو وفعال ب يسالو رجل بمر هر نوبوصتمم م ل
 رابثلا نياوؤنجوب ب «(صالأ تمروما ةلانه ابرج ةيلهسسي/ ف وارق ءلمس/ ول تال 0 0
 . رزمالإ + عقناو ةبهالالارب ازا مماهيإو بوري سكر زود لس < النمل لوو هنمرع

 ل لينو اان لدزاةلوغل يزل جيرو نوار اب ثزكل العوق اس دهس 7 3
 انه هنلو/]ثررر مش |رمارعضو ةيحلا ئاضو هلونمر كدياعي ديل كوز لا ع سس,
 1 5 1 0 : 7 1 1 1 8 2 0 قول طعس ءاك إذا معالم / وهاذا رثو ( دب اي لسا رظ"ال“ حسن تعي كل

 ظ ٠ اهنساواز#لا مع لاما لح 1 تادتب طارر ل ول لاوس ارنع ا ةقمعم /رأع
1 



 وسال/ لوعلو وال /نب هاكر د 2انو#/ودزوعروو 217 هز وج رابف تك لوضت)

 ب فيلل تان مدونح دس هداثؤدل/ت اتت ,زشم دار ميم | همصت

 0 رح لوا رورو ىو ل ل“ هس يقل بفخر كانو
 او 00 0 ا ل كيلريطدرو رعي لزب ناتور اوس عسر
 ٠ كراع «مانا ياو بشر وورجو ةفيإ مالو ةقيلإا نر هكرعا موو
 50 4 هالرسإ اهنإايل لصر) زكا لكذإ م سروزو//ر شل مح ٍبزلالير/

 ريب رس دل لعل مدافنخ دالك رهيوست نويل بكا زر عاوخ همي يذرم روز
70 ناموا جز مغرحارلابزطزومزاوكا ية اباغمامإوهو كفع و ف (7*// نو

 ١ 

 عب ىو ةكبباب ديل أع يعررحح رانا ويرد تس /ر ون اكياو هواوي ؤؤك ديو
 يدنا رو (و تلاد ةلويبدمو و فاجر رئي ضونتش فاو ج نسب لدزيئهنلإ مه ةزحاو "ع
 , ربل رورلا بكج لذراولانر تفل يوزلل اب يتورع از هووعلل ل سر/ خب ميو دع وإوو <1>2

2 

 را م١0 1 ١ دعه يخهتدننجئمتوزو ةورأ نمل .اظعب رم رصتخ او مئاشو لع حم مناع ع ءةصعهل يئهتدنزدور/ و

 نيا نعبر وموال هيت ةكيدز موو نار نص م
 هلو ساو نال ةسهن ضو هضذرزشور/ نيؤمك الهوي اب ولي بانإو هر منعنا
 ,رلالذا .ر رع كامب غلا /ذليالا / ”لاهد[ئند//ه سمن نانعلريض) لعلهم نمر ئزاب كلل

 هوندا ىش رت اللويلعت رصد اا رفرم ل عطجم عواد أي سعب هإباو حا وبار وراق ندع
 ربا كح ؟ )ن/ لما فمن وتو اموب فور ادوس وصن نائو يرلإ عوضا مبدا نهيع ليلد
 1 ا لافا هو نما تزوبم عضوم عضو | 0 لل مزن
 وا > وضو فإنندإا تفوو ىزرشنا وشعلا لزهر وعم تس] دري وعلابرلاو بمال
 ا 5 الرع يول ك2, ءامرو ىذقن/ تفرو جر ده اعش اوم صدر« نادل ا

١ 

  1داي ندم 5

 ١  1ةااضل مس ارو >سصبس م ل يزول :  5هان للطفلة وتزيين ولا . دلو قنا ١



 دابا يس هوصنإلاع ىف لييبا منلازيوكلاوإ 017 اذوب همر

 . يور دعذمر ارد وعز يرمي + يما فاو ع لرب هن/ ليفام يومن قولت مه لإ ءاحررىببش لحال م شلاو لا نيزحاولكب و[ لك كار |رشالاب نوح مهن ربوراجرزممس رهن ز لعل دإ هرج هج نال نسم اخإر مب لزم دك | مع[ رد او تريح لح نم م ةروصع مدلل فبالإ نيالا هلأ ةلص تدرعام يدبع نمو نزف غال ره نافرمزل 1 لو اير ييلسمياوك نام لنعز وزن سقس هلع

 نعى غأ يم مرفف] لصوو النزل معو لهل نرقن ارم لاهرإ وسل قفا ا
5 

 ,رووياامجسز 1 هايل لموسم لرهز سك يسلم بلع نك ميرو هيلع لح درب نم نوثرشال ؟بزاطسزناو ءايخال موب( فرج نيديلعاول ون لي نم عزدم اورو فو / كوالا ليزر زا اع نيارعل وصل /ناينرز/ ايان لع بنإ قثم نم دب لابو مال ب ةمنولأ ملقم رياك /كاوقلا دانس ناو درعا ردع ةناويا بد/م/ نإ اعانلابواور وسنن دوج عام ب كرز فلدنم ذو ليست م نك ومسار: لعبن رووزإر وس اوزهتن دل بارما رر روتؤ/ عل للا كرزنوررصءل صاب ء علال وري رن عب هير جرو بتل ءانم رسل مقاتل ه رز وزنا لو ري (سوريرموإ] كل رسر ع وتابصر ,.اهركل هواش الو لضراصخا ديه سيبلهغلاط 0 هلأ .يطفإوه ليفو لش وز ![ ندر زير فر ونيس اج وهن ليل نازك : 3 5 هروو ءرفير ارو بخار امانا روز بريت لاو بدل او لصد" يسكت اراك ١ لقمإ/ نرغب هيثوعإر“
 ظ ني باخ مول باصير تاع ةلماقنمناموزو :اوصخ قالا رااح ولل موي ؟نلسنإ غئرساع ةليالم مل دب منح أخ لفن الإ اموس) كعولل امرت

 ٠
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 اهلا 0 0 نوم ناو لو نووي وكلا دلو ىيذشنالو 2 1 .قسلابوعاباذباد ةررشلاوهو دكر موندكذر ل زل/ر صفو فعلا ع ضعي دع

 0 ريو هو كسر افاد إل وسال نزف از وفا رز يرو هك كت صمو لكاو
 0 برا الكل او لادا ةبخنلو يئن يعشن عدل يك وانسي فنا از نأ
 ا هوو دومغللا ب زلب/ يوناو ل يدر وحلو ير انكلزو ةمإا نع رئيت نو
 0 نوط 1 هلا دعج /رنبتصو بيكا ؟نلعت/ لرفع نوضلرمك مينو انإ ارتب نوعين

 و اولاد“. يايا اخ ؟ينلغد ءللكتلا ب قرع رينو ييك لعصر ينوب فامرمكاا
 ََو «|رإ تقنح لافب ةضخإ ؟ىب بلم نبلاغس ور «ةراعر رنا كب نب "حاده

0007 1 

 | دور ررر وم لعئباكللابةقلابلا رن تزحف «زرج مجالعت كل تن هاوس كيان لاذ ] هيي عفر عريئبلا+/ ين اعز زو ينو داهتور نبع باك ضسكلانيو م جيل

 مف باوع هوم [غيكفاو نع /ا/ ينعم نت كاب إ وعم (//ر نر فزو,لوعوم كى اب ركع

 1 1, ادن اعل هبا كزخو رات, ربا| 5ن4 نكإ/,ءنرطك ضرنحر ةهيزفل هون رش عع (يمووب
 مولر عر دس جلو لعب الل غ6 ف ذوو للف جر اريك لم ليلغو ضن ودعوا مس أ انزل يشل ا

 2: ايس .الا لوسصلاو سردإ فوت زذح قعود رعارعس ألا لاذ مهوب, «ركيي يعتو كبل

 ا ايام . ' ١ 20 ١ ىدهاعل“ رواسب دوف :نركفإ لتس «رقاو/دزلاب للتنس /ذ/ دور > نور غيلذ دم

 ملورإرفسو ١ | ا تبن ديا خرا «ررس هالامور دوبعال قريش وع ارش دس دعكار خو هبيز توفت

 ١ مديد اى١ فاو ةيوتلاب فاقت ديلا ف حجرو اور اعهتسال/ق حك رت ءااكايرصم لاعكار
 ١ رهف ضرووملا ميزو ملزظلءلناكو «مقلاهرل نقر وز دو دسإلا هيلع منإل هر رز عزل 0:6 جلل
 ١ ل 0 وضع ةلرمإ اع جنو غتر ن/ يرردسو ردع بانإوب سنس إو :نيطقإلزشبب كده ميزا

 | . . حضور مول » قلل ع تنسو وشامل مخ تذوق رايز يزل
 أ  خولإوخ 0 . 000 رى, للف ةلازنو ارو ارم ةنوزج كح نخب نمار الر“ 2/4 اير / لسير من ' كولا يق ان ليورمو يعل إ زجل <21 هل/راصنال/ سارتر وو

 ا لمئبار/ر لما ليلفتلاراع 7 7 ١ ا )بع نوت .ةبم طوس امنا ير" ترم اروع كم 7 ل زال زو نتسو ةيام ةنزلص صاصغل) مجدزربام اح ةوزأ> 0 مترا مكوك
 ا

 1 عتيل افعل ةنراعب وزر ارتما



 رطإ نزل قوي وزن لل يصل نكرر لظهور منايمن بسب لاسداب رمارسل 0 ريزت نازكيلرد/ يس زعتولقن بزلان/ )تيمنا لشد رتل ليسنم 0 هير ملسسلزررإ عنو ىمرمإ برشا كر هزهل د يقاز/يعامربربوهو سنا ستيم يوقبابووملا ميتال هلل جى عاب مانإ 0217 نجايزبانإا.اييدل/ن مرد نهذيلذكالعجو/هبب كللزوعؤر نإ سر ف) دلإ ب هبل > ةانلحج الإ ةوراد ب 4-2 ب عجرم لن نوحو يجهر جم#عاول زان ر عمل نرو دنع ع غنيلاددل 3// 2 دانوخي ناو حل راما كل نم النذر نضر نسون ةلزصقر وو اعم اقل ازباوهضنن امإود] ننعاورجو ب يلع ولخدو او اور وسب ولتغيذأ اورصفدمزف ذل
 . ووكيزللا ف هلا ذا لثمررفلإ عمر ممعضو لك نر هبل الإ سنقار ان نلخاب) خرم ,رودتو زيلاب عزا رصؤتلا سلا /ر امرين ودل“ يرمزإ زياره ل ا لب ررلل زر يعالج اطوظرلاو توه نلخ امو مل لونعتر زيلع نيلقس قت“ 0 7-5 ظ ْ ْ ا ىرذوإيهنيطالوف اهذلخ الاف جييزمو نهر ورم) انيلغابروودنإ علاق

 0 و درا اعلا تاراالوع عياوبلاا ديو خ طماع > ْ هيل .اروزتسلاو ةدحتنمو/ نيالا ايزل شلل رووا نمل هزل, لعبت عل 00 لوو يسيرااتماووك ع زن لج وب رسل يمول والشاب هغلخل] رقسالا كت
 نولي الإ تتم لف اهل) ناد ماب لزعلا ن2 امي لزن عيدنا مجزاولقأ 01 ةيوصمد) - نوهزو شتر جهر را تعابوللاراكفلل وكن زير فوصنم نجري او نمد نزف نيب غتر اكئاز نسر نال .ربوضنلا رز رعر اجب ارق لعجم/ ظ

 ل هرلينإ ععرتسألا و اهرنعطوإ رس ةلك/ ينم ننام كعب باقدو ايرل/

 :لاتساإز عبور: يوقلا لبو رنإ م اهو اكرر امارم عييكيج اوقع هت +
 دعنا ودوب فكفننلاو لبا الد زل رد ضإ اعز ذو ااوررزنلا, صدلإ ل عاررو تبل”

 ] رب متلو



 ؟او/منر هل[هرزم .ره] جزيل ليلعذ زديرم ذ/نامدس .] 2لفملا ظ

 ظ نم ,دلع بام نفرعم نم كمر منو ر/و نع هزوكر دوه امو رض جسبلو ا نيل سا
 | |. اال لفعل علقم الاماف) دلشيراريفسل مال/ كرعياللم نايب يي ننكر نال زويل

 ١ ره شر رجال ”اريعتر م ةلهلس دوو لامر ووتش تفاولرارإ وردت ل دلو ميزو
 ١ | ب/ميرسإرا ةبرشارم) فاياهر

 اعقل جبن علار وبارد نايدسإ ارو عننو او دل كضويلع و ذر مل
 ائل 8 4 10 3 0

 ا 0 داقيال لك ' ويل ةريصلا موه لجرو از بيس برق ع مرنم من /لك/ زم نمار و
 1 وعلا 04 ققلزا» هويام هير رع متي لار و درحوإ دارح عج دل لثإءرلإ ءهلل فوك 506
 | 6 موكا تزل هما لفو سرب هل «اماعريسزو نشمد وسلا هع مراوردزج جلو 017
 | لزوم /1, كعفو همتل ةزز وح ميلع ضؤت لزب ورص ع تساب هنم هرم ةذلاجللا تم كرير 0
 | نوقع“ رب بهنم بناالزكال رتل هل نلعب ورهبنإ تيح/لطا كوك ذة بج تييحب وا ا 1 رم ل ,ىن لا لاعتءدلايزغز اهؤهد اهدرتسا و نادال عاف ملزات رو زعر ارض علل زع 5
 يضت 11 ديد كصأذإ رضا يبجي نم ملوفش 6داقن نجكوه ردن عنودعو ما لا
 سر 11 >/ !مزناتولمسمرل ليو نك عش غلا فاه بدرلاورتبلا ل /ك/ريقاو ل لوعبس ريف بم وارث

 ١ ١ نحإ تلاع بلال هيج|ونب هونعم لإ[ سر يلع ,لزؤضلاذ ةبهت/ولعنل ٠"
 البل ةرتحزمابو ضو وب دج ةاررلل نراوس «/و قوس سلسل "تزعل عربي ابر مون
 ور ابوهم بيل عيضزخاب[ سم ىنعمتو تازعاصلل لقا ىلع انو دري شسعلا
 ا نأ و مرا عودمو/رخزم كعشول مزازعاو مفر سب / قا عالا])
 | اهوكسلا# شيل ام لولا بح كوخ شعاب ين كج زوو كلدبجع تذوسو هز اع كبي
 ١ و سمابلال/ نم ار عض نعرح /رلاب افشل نلسلا ”رد1 ميم + رسل برع ان عر

 لاف ريا عوبرم «ورام بكل وابرز كنار صج مس رتع و لاو السا نبزر فل

 عا 8 نركر هل[ ز رعب ملف لهيك ايظسإ/ ع جوي نب ملل لبند انامرواو اجمل
 روس كمن | زو دروع ل كوبل ناب برك دع, بنب ان دبس« علل لف يشأ

 8 لس
52 
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 هع

 تخ -

 العدم 0

 نيثعراإ#
 قرد 1 رك ارم |

 نمل ءزونك و تاعل بعد يبرد هاو هلو /دمي 0 يبا 4 رجم نربتمل ني دلو ملل ومشي 6

 ك0 ها 585 9 00

 ا الملد م: لا هاو يي 00 لأ اولقج قدوتنا هلت وب نيا فير مدع تبيزؤعاعزج ورم ديور, نرور وجع ام [صرتت/ هاو ملم لتنمو اال 1 و 0 دعارلا 0 هير زوم 07 ريرر بلقع اإهن اطر اورو © | و وعلم | 0 ور[ بسلح ا ى سعد بل او ودم ١ 1 ءةس 57 ُ 0

0 

 ١ لون مه || نبهلم دلع امد نعبر عرب نركك هلا ورنا نأ فوجدت داو راف لش ضو نو مَتببه نع ناهلص يو مبان ابو امل | ور لال هلع را لع سلجم هزت لا ذل حارسا 0 0 1 دعب براس | اوصل دخان 9
 8 ةررصلا نبيهم دل زلت هوتي وسلا لا َن وا

 تب امسح

 ,لواقن مىطفإ) لازك تراي الضهنس 0 1 | يرما جررالمرجو هر ا: م كرسفلز4 يدب دلإ| ديزإهاعزازج اميزيو مفك رع ل 7
 ل يدب نيردا يني اذلمإ بهرام نرد نبل اهينب ةرصل) وعن ا ملكمو ن

 4 0 يردد الق بدلوا دب
 0 و اخرلإ نه روما 3 دنا وم ره ىرتدار)#لإق دلو/ عززت دك مو 0 0 ريزيل ]خرم ابي جابو ةزعو هتوسومل 1 اوبد اا نادم ل .نين امر ععل] ؟| مولا تر 3: 'لد/عب و عياناروو ةباح كلاي رس باب يتسااعراوقنم المرن ةمسافم ياس تي يلدو ةدارإ ا لالار لضعلا يرد و/ييلاد ن

 وخلو .انبلاث ذف اذنإإ ل رلا/ يق را لل ب انيررمب ةدكلماع ع 7 ظ داههالا" ا نو 0 ومنها يارس .انيزك ربوع علقم ناين ؛ ل ١ بف 00 رلواع ا وصل ءام) |وذ نمدار/ باه بح
 صابر مس رس حإ نزوط لا وس“ 0 سلج/ 0 ظ ميلر |/ ث روم تناوب ف طسرع ذيل اح ناو 0 ١ عيوبها رم بما رو وابكي 0 0 رهصلا ب نازتضالابر نزيل عروك ند /رلا نإ ؤدللرازه اهريبتن ليو" هرم سل 0-00 مركب ل ماس: قدبازينك 0 6

 ظ ا طلع كاتيا 2 1 0

 | اا

 ظ 6 ىلإ حو هش فب ب ؟تعزرف قرم هنعلبتامريإلايئاشإ ريوس

 3  ةاعل از_سضح اعنا رئإ ذرف]إ لله لاح نم



 مق 2 وع 3 3

: 1 22 : 

 ؟١ ١ مسار اطعلاو ىو ليل تتن يس انف عض ينعنا كوهو

 ا ا ظ

 ا نم كايضعامنالازه ءإ انولحكعازه مسكت لاذ ءورعوزورعو سكع لميا رمصإو
 فعدد ةساوأ ننماعانو طع مذ هيلع كرس لوم ىلع كيلسنإو ةمكسسدإو كولإ

 ظ

 'يشسولع بس نع ءأرمالإل وتكمل نملك از يبخ مضي كن نم نمو ترد
 ظقاوتعا (مضيزيرءل:لصوألهعل) سوريين ديب يعن يرو تل كلسون هس

و هبقد نض يشل نرش زيزو صح نكي درو ل كي ها نمير
 نادر

 هيلا مل تال لنلئع م: رديه يعول ذهل تسمو
 .. الريور وان ةلورولب ع نار6 يسمي عك رو يقاوم بت ندحو روز

 ءازصو بعت معين عيار تسند ناري هس رار لب مكع (وسوزيزبع نم
 نرديرسلا 4| دلشسال/و رسم ءن/ قفل هه رز ولو مب «ادانرنإ ممالكل :ريوهو

 تافشروادلام وكب بك/ | نمو سرب ل عود كلازيم سعه زان يزارإ
 1 ملإوسل/رإ جرد هارعرب اكله .ةبحان عريش اوم ثدقو/ قير كي

 فمر هعابتإ سوسو ءنالوإ بدنلل تايارمور/ بيزلاب اهانعأ تسع ضل امل

 نم مهرم عبنإ مدرس نكرم بازعي]و بحنيإ ندإك/ نلر ر دب د نم وحذر
 ع ررزعلارع ووو هوب ونعم رو ودل | لع 'جزعبو ةنجولا تارت ناو . هدا أع
 *ل م يجاال ع بركح ةلج ريك, ليوا ينكر رشا ورز زال فل هر نيب

 ب لمتغم ارد ل ضيرخبع نعبنو هيرو | بزتو هر #لستخم !زه ورالا لعرب ص
 لمشفاو مدرابو نباح ناشع دهن 1س |مسدش يسر ”قرتتخي ام

 رهبوانيجاو / رع يل ع انعم ن إله مل رص زورخدلا نم بيبو ٌءررخ] ثم

 . ميلع اضإ ارم تر نزكام بقضمل ناك م جي نو مياشممل انهو ليزروترس

 ءزمرم ووو نيل ٠ يخيل ةيرفأ ةغضناو قرااص بقع اذن ةربزنو
 ناكل تب ذ ىصوب نرينإرو/ش ية هر ليظو رفعي ابل جوز نعيم كتشالر ب
 ةورجلا ب نواب ةمخر يور كلاش رنيم مه) لطحم ةبزط خيام كنزحار نإ ىلوب تارا



 ها ال 25 1 38 00 يؤكل + ةوا لواراجيدلإو بريال ىر/ لع بم بوفويو نر هعإو مل نايم يرش . ملا ذل دمع 2| عضوم سنا عضو انربع يب رورو قعبر نإ ومال ملف نإ و
 نيمااذ ون انلعج ةضلإةيت زضلخ/ اوصال ل م 11 : ن1 2 وأ راوي ىهح | ذمكلأك ولان لولب لييت دير هبدابن ىزوإ جز دل كاتم ئاعرالابو هرقل. يردن و اه للاجيال يريالاربعيةييزي) لعمار 00 رسال

 . مير ] ىوؤ_ىهسمل عر نو هيف زومتاو مكلرا ج2 للعلا 010 ءيصولخ نابل مإ دود جوكر ا)لو ملبا3لبلقا

 . نماللعتر دل «اوكشم مد لخالو لالاو لهدباو سلا ميلطإ هب ار دق هانرجو لنا
 متنقل عج 1:لافدنإ عمر وزسإ ل كو نييلعدإ يفت ارجو هس ل, نريعزر فر شسد)
 عه اضل تار طوع دا[عوش ا طسلبقم عزرا“ ولي ىنإرع رب مزه

 زب ل ودور هاون وعراعت

 نوي باهي وك القل دو همس ةعاشللا اي ا

 4 م :اومات م ويت اعرض أوج جلبت رز سا كج ل يب مزيطمل انا ودنا اجرا ديت كازو يب يإ هم ظ

 ظ 0
 , واوا. يبدل عز متع مرمر «رلدبزو عيونا سس هيب لساعل و4 فإاع اوبال ىأ ةوقيم هلع بقنناو دبع ناجرار عو نيل زك نزح هزمت ة لاغلى رع رمل نيم نايبصملع نزع نم عجرم له ْ د زيزي ناو لافجمحأ اذ لزوم 0 ( عزه نإ مرر هز وذل نيروتوررظل 00111 ةراضإ ؤ 5 ل 0 يور راصوو مرب لك 42 0 | ماو ل ردا ترم روم زلم ف] ليو ل7

 نسم نوزذ ارشوإ أ اىريورلاح ءاضر م هب رب ودرب كوخ ارا
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دو تفل مناخ ارقام معافتساو يبصراو ضيييزوب م اا بنو ي 9
 برات لا ر

 ترام لايرسي ناخب #4 بروم بقر ضدي رتيضور ول

 لولا لوك لعبد ذو هجال دن وبا وزو
ه ءاهغن/ 4م نم ملامانؤزرلارم ؟/مليذام هن وبل يلا

 زرقاودان از هو ]كرمه ع/از 

 نيدابل 70 هنو لب قا بع ]مديج مل زن وتساب موز

 "ل ةيبينو برها هذال بؤيس] نوعرب
 ”مللفالوود ايزل رمد زطم) ضع ربعك رعتمالل ةن كاين عزمت

 ورع وو. تنزف بالقول ةزل ا هصور ني نكي اك تعدو

 ”٠ 2 ةغا و) كوز لا ىرعقماو ريل ثري رعت ضو
 رم ةرئدنإ وير رترزسلب اذه ؟«ازعلاو /وفورنلكازه اوهورنل كر جوزملع از ه

 رازل ل هارت وسغيامزاسعإل نصره ىووقرج نوير وعوص و زرسنز ريح
 ا رتب ارو شتت قادس وك زر ووعإ زو هعمد لاس إيعن) تقيس غم
 !رهلش نم ملوش نم از عمون إو( تافوزم+ 1 ناررعببإ زمر: زو / فوم
 اضيف لماما ل شلرا و يورك نراك نجت ر يح نر "ارشسلا + زعير فزنا
 ترإ متردشلر[مل هعصو/ز ا نزح سانح) 7 /وز/ ةقل ىهزرصتلاب ةزمر قرسقدنول
 رع نالوا نر ترتسم رب راد بزر
 دربال بي لورا و وش تك قفال/ا رول لهن عرمقتت جوي دعم ىيرغتورانلا
 اجراوناام /ابحرملل ىرارهب | لاحوأ حوعل ةيصرر مهاب اع نيمو تلوم .اعد
 اتمام لبا ليو فانا ارز نولخاد ادإ ل2 مز, :عس 4و
 يل ا ب 0 7020910-00

 لونع بانل فهنا ول رانا يب موينإللىالاو ةهيازلاريدعلا نرتسرفاموع !نزرعارال

 دورقم رز ب اههض بزرع «ةزياز ها رف زمابنر طر عت لإ ل اولا تخيل حيبج»
 هنا .مزوبإ دم نوعاقلا ءأارئاذ: سيضم يصيب ملش مها زعاعز جنز ردو بعفا ذل
 هر كنز عراك نإ عامجتم لا ةزجي ع اعورماع جاو زروال: ىؤا ةبلإ جرف انتخب, نوح منول ذ ردسي وجل يهسم ا او نونيجبر ريتال نيئترش دمت



 : د

 3 ] اى ا الوتبتاونوروش د د/للذإ اعز ال نك 00 وراصب ا//ممع تن تلزم دغإ :لهسرلل , لش انس بي .املإو 6 و تازعوسيبو ع يسال
 ها راءوع ريل ةمإ هفلعؤتسال007 أودفنوم نايس هيلعضإ ةلخدغبل] زوز نزعل نيم لكل از رخن | هررلا سارا: ,نب كمل اعل ادام 0 ْ "7 7 :ررنزرز/رلوعل  هيزك ري دومقملا رق رك ينو دول:ةزوج“ مياكزفالا ريب اناا نا وحرب مديد بورا كرز“ وأ 1 ,وكينا] برثكد ناكر ا :ةيزقمم 7-0 - ؟ دروس عم ىرج رو دكر راقت نع كا ضإ ناو ذعر“ لع نمو ندكام لونية عام اورما بج .ةباوعوب ةطاولا لسا 0 يرث م لمقر ع2 ويدل لّمزعلا ناع [مونيودانمل نرطرعم 6 هم ليسا ىإ هبل "ا هيام لنور يه هر عرهاو نرو نوم هزه نوعي زف ”قناام 4 ا ور هملئوازساو ف7 رمز نال ير ؤنوريمولايعشيا مهبل نرشلا) رد 3 ٍْ ظ هتاف باقورل/ ماو, .لشيزل بؤزلان م اه /هعيفلل تا نار و 22 ندا زع بز مرو هزم منبابو لال زم 2 علا اذ او هلا ليش //عالر حار هلال ندوب هرم رن/ر زنا زبر ةببلف اال باب زوو توزتي جرى حم للي 6 1+ لو, (ماخأ 1 ْ س | نيود م[ ينال كيزعاريكح زنا 3 ناملاهستناث اعرق | | ظ ظ و | ورز خبز ناكوتسر اهتم لاو رثا در نس هع ذلالرلا دامو :دعوضتموأ 0 اه لاغزر ناعرع عش عارم قس ريب العب ليرد رلإ يودع :هيلاشلا راو 7 انو دلوأ ان ازراصب) بع كاز انصب 5
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 ههاوعببإ لعرض اكتي/ لهيك شئ زن ومو ريواع دوصننا ره سعر ر صقار كلر رتل
 .- نر انإز يأ مو ازه لكما هيلع م دإ: لع كاتس /و ع ىعبملب اب فاح دم لتي سوم يبع
 ا زاك :هقيرلما و للعت هدر جب اب ومالا الار وس زوم ةنكس اورو بامدلا ةلواغم

 ها مسمنافا هاو ير ورز عتاد دتبحاو يصور ثمبع نو هتغلخ ةلرع
 هلئار سد قرا ؟ءيعيقلريدمو ءلادبتو هيت يرحاس لوي ملاوعفج نر اككو
 هرمز نع ربكم اب بجو كر نمر امو ولعت دس / سدس ز رز ) لمع عك كر
 ىزعب تقلذاذر تن ن كعزمدم يدب ال اتع طمس ةاكؤ ولكن نع رامكتسار ا
 لدعلا و لضاو ٠كيرشلا عزم نم هفلخ ءال نر ا قواو كسرت نع نم سه ولك
 كضرؤلا ةدددو /ميكغشلل ى لخلل منير است اهلا بلع ميكر يت ةررصو ولع زوو
 هاربر مدو يبد تعمل وسع قتعبر :خسب نإ هيسدلل ذاع سال صر ريو هرو مم م

 لضو فشلا  .تساودلعئنو ثركو/ف افشل عزم تك نيلاعنا زم كم تركت ص
 عمو بلع عاناارل ةزمز زج تيكا ؤزمو راسل ضن تل زل يكن
 هيب عليا” ميك ق منغ ل خور ال ا ظلشر زوين بلل ارسإ د فيريد ز/لاطرإنيتسالا
 ا ا و لا رو لف هيك, دل سر

 نان زئناج للام نرلاروسالا نعل. يلع ناكل ل كو ةهر/ نم دوركم
 : فعال ل ملخ] برن م كد لمع ع لمعت مى وعان غو نافاس - طوال ةليرم ولدا تفولا رعب /نيزقعن ذم كروز نسعي وب

 لو فرخ او لاف اة لامر كتخإ للم زررلف اوقلخو | "ذل يطل نب
 نإ ملؤهتيسنلا رح برعريصنو دعت يار سا طور او شل ينو ماوصل ب وهام #
 ردو فتاؤتعل وي موزوتار هم كعينمر ةنمومج نيزرر] م اوخت اىرابت من| قبلع
 ا هزار :نركمو لولا عيدن) يراك هيرو ةنمإ ماكرلوعتل وعض زينلا برج اربع عرم يرن مو ضل انارفار (ىهدفر إى سي قا زن الا اعلوالا بيرم 2 .|ززرل شلل هل فن ةليماو تورخ ك/وج كر در اع
 داوانؤدم سر وو[إ) بعيبر يوارالا لوال/ ,رثنا ذر مك عبلع

 قرر - ممم

 1 ةيرشف لوبا
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 سب لك يردوا رت ض ا // هزيلدتمو 5 مود ور نرزور ور رس رع عاشو 0و كب

 دلل قعدات نزلو فلل 0-00 ءءام عمله نم نعل“ سونا ملكتل/نمان//نرئيحو) ملون زعلك ' | نم يلع )أ برام لغ اينبيتملللا بكب دقنا و ياا لس كسْج نمةمد امل اومل مهرها مم
 يخاس 7 ره لساقو ري لقا لينه جر رلادكا /وسبأ 1 رو نزار ظ "رون عبو باللى ولم ايلفدلوتالاة شين 5 1 رو مم ةترب درو دسم وز ددوصاجدلا” و ةروساو باسو يلع دلعونا نسعز دردت بوز عيسالاررمكرنعوا هنو ىولارعن اب يلعب كل[ نينار ورشو ربع ءولإو زعولا سريا قل لب فخلو نب

 رام هيي للدور احلا تارا 00
 هصنلابهرش 00 لات برس 7و رمل ع لرسلا
 2) : ل اقلام بطلا رفا تا سر لرسرنل قش 11/5 رولر 6

 م|ل شح "2 بكري ىلعب) يب جاو ردي ربزرم ا يرسكلا كرخع حجب ] و 0 كرا“ هوس رْشو دورمد]/لبلشنل ىايبسدلراكت وي
 8 مني

 '(/ /لزفع رص ذكر
 هيا روب رثاف هع 2 ناد ءهرضنخ) بحر مروه /رأ» صراخ

 :رسفلا لاول 3 ع نم نيكد شرم او هجاوإ بزح اعماصال/و ىسببيو ليدل
 0 0 ع

 ازهوعو ىلي#ع :ىرروهومن ا»ةكاهروتل زد
 رح 7 لو صر هوا /

 رخل سو 4

 رلشنإ نم لإ و زاازش «عبع ب !مزعيل لوفلا
 رازاللا ودق م الخ داب ثرزانم نمل ديم ايي لعاب ني ره ربصنرم ا 7 زم«: اريضاخر عر انويزنلا/ مريخ زمور زصنلماولاث ةزوز بلا دواررشمىجلزو

 مهنا 01 اهشنردي,ياب عب دوو ضروب“ انو يقر“ يل حر
 ] انين ةيفرشولا 1 دوجرسلو هيا وفول 01 يم

 ةلدلرل راحل انويفف ني و هدام لوب ةعارا قمرنا دهكل 0 و 1 وا 6 يسفمكوظ مل إى ان وع / ىإ أ
 ما وتلا سؤ ودع | كلذ مس 0 و مهند عباوتلا لصتك لم لالمل تلف نك ب لا مي | ا . هلورول بوقدلا مونستر 11 | | لوب خل ل



 2 ى انس |

 لنابالو زلال نسل يؤيرإاب حولا زعوم ووو ربه و هوجو عانت ةلالربإ
 - هيقرلا// نع لفلارحزوزإ وروي ءز اج لوهناكرإ زمر م لولا لفم وضل قلاخإ

 0/0 الق نان ءانّوهو هَ زل مرمر تسالادو دوا سنت: ذك
 ةفلقإل هالو ىرمذما نيفؤلو لش ةونعف لمن منول نرد كت

 0 7 0 3 ل نمت برملشمملا نورد !وركك نال ظ
 00 الوهسلاول خروع لكل ر شرع دوز هروب ك/ل ارز وبص عاق
 رز ب سيف ءاهنيره او لير شغب لولا عر ونار وطو هز دع كياروتت
 + < ااترلعو/ة ماوللادعوهزي) بهقنرهترد يورو ضسرفلار نري

 ٍقلوههنير كر سملجاافنلورم فيزا ئ بو ةيؤقلا رول ع باش اعاتب روح
 سر د ف ل ل ري تظل اضرار اغير زحناوص لت فتسور
 | لولو نرمتا» ( 317ه ولك وو وجو ةملإ نم 2ياتصإ/ 6 + طييلربرو ةنوفعلاإب

 يبرر سن الا نلخ نم هباوزسبوجستعلا + كو ايف: لبر فيعت كد تحرز نم لعب ظ
 برعم دلو/ردإ قلخ تالين تللث كرب ىلع سر ب اودلرل هكر غرشدل ن ةرارشلا

 اما وأ 3

 1 رول هو فسر ردم تيل لا يشن لصف ماوع نلف مف عب الا
 | ديكو داعب تتم طج نحو ضن سور تم روعي هوي ةفلخو لش ينقلك

2) 
001 

001 

٠. 

5 
 3 7 0 م افو رنإنا نود يتسم اعورا/) ندم عييوإ] يسلم ناقنل اهاخ لعو/اوب عالق '
 " دسفو يظن نطل سر ئتنو لل /واوع هسؤلضر زلال عدوك 00

 . هاك لل: ليس اح قل ذر دزو/ عودلا + بيك ح .(مسد/نم لوزنلاب صون
 ١ ىو عير قخسالل ةلفلاو كد |رفمإان قناواوكذ عزوز خخ وعندي نمر اكتبو مكاوكيا
 0 | [ب سك نم انيبام ارامل لينل أو يساند نمر حولخ صل ايس رامرع | نر * لع
 ١ م ضع دار قلوه نرافلخ يدومغملامااورطلا عفر /ل فعلا لو هلغ ترج رطل بايع
 ٠ ير وعجم كلجال دوم ديلا لل دلما هلالرلاو دز علو يساوط تريلا ءاععا نقرب ٠١ 2 وزر ل ةفللا ماو بولو مسا رووا ودي ةلكث لم دل وس ناويح
 01 شي ربع ضمنا نلع اون كر نسور ىإ غئولص زعلك لرعد نوعرعن ب نعى كا
 عنج منال ]روكا ريلع ةصر درر يغتسل كرا «داصعنؤ جروب و تامل

4 ١ 

 ا
| 

00 



 ادعيجتتم لإ وعرب ل ةدراطرإ سنوي | وعربإ ناك ىسدن قاقتد بز سرس ةهحاراكو 7 قب ون ومو لوقو قاوم الوااكم“ و فاؤسالاع هاما ظ . لستليزانام لال هيلإد نم هر اصر ءاسنار/ وسار ككاعأ م يبل يلع أ ين لق اعل ناز يلع منإ تار اهياو ةمس ا نول": هةينص اعمر لال ا ىرخار زز ةتازرؤال جبيدعلرمو ات دكس] معبر ؛لنك) 000 ! بنر هزه ب طاهنال اهلل ةفورشسابينابكلاورعرب»ةنطو؟ قا تاور
 ملا م 0 م ْ 1 ا هاذ كاف / سكيس أع هذ تل /

 يا مصفر معزز لعاب تويوتا وتس الوهن نوعا عزنإر رقي © لاا ووتسي ل هلع لتقل 1 ةيمدبر ] ,رسالاو/ لاا ةوم# در ةيراو و ارز زعل جب مهو ولزوزتعلقعم ظ احضر اب زوو تارا مزح اهاقزازخا ا داوعارل لعج يدها ظ ْ 40 رم سم ىيادبتع وو نير يتازمو طبتم تر فوض نم )ل عقم او هد هنرا ظ رب تنافوم م راج مالا /زهف كرر :لهتراوزن/ع الس ليزا 1| :تاعرمز جالب ١ ميا نناهرموتأ دول اهيل يلين هر" لجبس زاب ؟لك | نما ءاوشامدل < هازل ْ رز + عيال نم براس لا اوءارشسان يسن وب وكانا دش / ميم هزم رزالبلق كركر مت دفع انزكو ناو نب ايلف ل قرروا وقالو 7-36 اظن ناز وب سو وج ا زياع ارنو هليساس احتمل لقوة 4 . لسد ةلاذل دايو هلو ع هالو ذي عيت هنا نواس" راع
 ظ

0 

 .."_ىزعلاو لإ يح لمبرلإ + ةسخارم نردد ويوم ليوو وردا عسل مرو اببرلا ء تاع اكلإب وسهل فدل ل ني حاقرلا نه دار سسح] بر ميراوسلاونما «ةرنل اب اب لف ل الاب زب هيوو نرراتبإإ نههل شمام < ما اولرأركرناعإ نرصاعللو ووفد فلا وتسبب الز راعايفإوةؤاعلا وزسيلا# 29 هر 3 ب ينس يباح او اوت نيدو ع ضيريلالاد حد عيل غل رك 2,
 ميل عوونصإو نا سمالإٍ يلعرسعت نيم ةحسار 7 00 :ىواعلاز :عيد)وم !منرل/ ” ةسس رس 0 0
 نرذ) او لصخ أ ؟اسح ريل هزتنإ ال مل 1 روج د ندر 7 ,دريإإ ل زنح/ نم هعاشل/ رشم عنو رزه قرم اع 0 ارا 3

 نسر ١



 20 مقرر هب يبو او فرمدإو نزوزز هال ةمزتمل) وب نرخ
 1 . خيرلإ ؛ ةبصاعل ل مهري ب ىتح امص 1

 ظ خيرا 4 /لهر ينيب قح ؛ "يردك // يلع بكتب لب هعمل/ له (( هش دلو

 ربعإ نإ د[ى إلف جدلا م هكيز له / هب بهر ني يضيريؤياب قحرتنرم دؤسم / نإ
 رب وكر و/ل مال كلب كم/وزهسلللورزوك/نرل نرمرو ري /|رجوم نوزا لاهل هر

 مزواسل ف لوزن كا ةديرز م رزنم الاديتر قيس صن ليز توريرو طور
 1 حايعزإ زريق د/اوذلعلاب نبغشن لودر رشا ءاغ) هكعلإو متر ا

 5 0 ,بضتشنا هر ىبب كرر نأ هيا لجو / ناو صررنح 4 هوز
 ١ ياخ 7 حشلاباربز نكمل ورعد كلبم مله ول ناو خو تلاع

 ١ ليللو ضالضرلر ويب و هنيضع نا بخ/ى /لغ مالازعن  يلإ اعرلرو سهتي رمدإو

 0 ةىلاهلا وع !عباخ صاعخالاو ةدابعلاب روما مزوك ا جالاررر ناجم هقديش نع
 1 انالزضواريوهت نمد نتيح ءاوربع روم يلعن كرز يايك تاه صف كفعزأ نس

 1 لوصال مف ورورضل ابو سنا اوررخ ا نيلمةكل/ يونا ن]لقونل

 يزانرمله) رمش لق ونإ منغ «وبحو اوعر ال ةيغ/لريرال نول مريح مم اهمز موي

 ايامتممعاوبهةرفو هنغإ هز نم اغاك ةاومسشل اوردر رمل يعكر الإ لمه[ نم اياك أ

 يوناو بانتس زها ةغلاب يت نر ساره كل ذللا 6ع عوجرا
 نمي مح جيلنا ذم لا زو نررمأ نيل عج ونارصنلا فردت صولا شيبسؤنرو
 دو جيمروص ؟لرفيإ كلا ذ كو ريع مرمي, بوذي كر يدب للف وهر لئلا نم نابت /كل كوين
 اهلإ ارشح نرئاو تاع برام وتومتالو ةوغنإع هر صإب هيو يعفو امرر شعل
 ٠ ايفر! ةو)الؤعإل بهل امل جر قل لع ثناء وهترنم نولعم ةابغل :زغولوم) وع
 ١ لل ةععم كر و منماهض كرس | ةورصب نرد رقيلاب ىتخ /كلازلو تعنن) هب مهزربلل ب فكم
 ١ كيف لك مالو | لسا سئ ءاونلا قزم و رسال م ويف ودنا قويا
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 ١" لوح شعر مسخ ها حالو ير قاؤعكة باسم مي لعمو| ءاععأو فرو لع ةدسنالاو

 0 رلهار رب ومر اوس
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 و يوغإ رس لسه ] معو ل/رنم هيايابوح 20000 نوع نضملا راو مثم
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 - ١ ٠ نريده سلا هلع نو كاكا ضن رو ميار 0 لس نم هيرب رم / رهن .لجلا)
 ررهبالب مف ءاريءلولخ نوط زدالم سفن بقل تغرد لعوب ممجو-ىئبي ب /لالضإل
 رز عاشت ءبزعا كن بزر زم نما وه كد ئابعلا ب ءازعلا وس مم الرا تبذل
 |4 بريا اراعسارقلاب يلع وسجست م عضويه ع ص ووضع / نيل بن
 "نوزاوتاور و نم يزل فل ررنسوفو لاف راواو لابو ء/ نرسم ون زكر س/ فاين
 لزلا ىزن|مزامراذاك و ارشلا نارااببنذ ]لإ ميلا نص نو عسي را كج نم
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 ةعلابما |رسال/مصخ اولكر رس نعمت كيان ايدد | دكيجسم اج كلذ عض
 (ررتقموب ومسك للا مياظعتسال مز مشات | كلاب وجت نيررتا د/ نيد

 . متالار/و عتوسلاو عي واب نازي لص ؤن لوسي .اعصلا ضرمنم ل يدم ناو ؤننم

 محلا محام اوويكعسد 3 ررشو وسويلسَأ ضو ناورس عي الر ع/وعغ الار
 ٠ ,دروالط] فولد ورد ةذان +« نسحاوا از تاجرطوديو ىديبارنات -

 ملل لكيلا لوسررسلاو فامرل/ : ::فلابسوعن/ ويزوامعتنس/وزبع يدر ا سبق
 /رك السن يإ كاين الوسط دلع داتا رع عزو رب مو صنملا لت و اسر
 وراه طعللتمال كلف رق ازراولا فري وابو ةعيمزود نم ينزلاب 5

 -زاخ يلإق عب كن ت/نا هارد اهدار نرفع علاق اراض انعنهثرأ ريس
 ريل عب ونه ايملرمالاءان ملل يلع مهل ونت ل نيزالاذ هد وق لزب وول تتسم
 ردد نيرلإب بالو عمت لاير هوحو ملربلا ْباوكْو ع لجع تح .عإر اهتز نيو
 ممم بلا جو ماس بل للغاجا,ل وع د/ر الة //ل قم نير امم ل ريل ع و داير او

 ومراعاة دو تإرسسل/ق لذ نم بلاس ينسطو بار عرانيؤشي لتي
 4و لهرفر منو داره اذودوس ووصف ةيضلانلب كرت ةرهري/
 اتم اذا فعلا نر ولعت لزوم /]عل/ لاخ رز وفلل عسي / عرف روشان
 ىنع كسري هنود تكسم نمد 04 مدعي ضر داراوه نسل هش ىنيصيد/
 ريولثمسلا سح لغد ضرو «يضف بهنو يرد ينوتيلاب هتنقر "نركسم كم تلي ردو وبا ارو
 يب هور و رجانم كرس دم عنرمال نار دانجل ةيارفنلل ا وصرت ةارغلا مدر تع طع

 . نم مب ةنويديرم لع نركسمر تاجض اكل اذ امر كزإ ذ لزج ارثكدع م ئاس مسو هيلع دارط
 . فري عل لكون ل كوت يلع هععط لال لع تنص ونمو ىزدإو تددل/ي قر يؤسس
 كدر دهوعَس يمل نا [7لإ ءلب معنا رولا هس لرد اعنا لك ع اولع/وزعإب لغرنم لكزا
 ولا ةقلايلاورامش الل هزيم تنك قع</ لما* “قست لكم رم نادؤلل ناكها ب
 13 ْ [مزر نوم ماي انارماع 997 قرفتشاو يهز لرلاح ندب ردشالاو

 لوو هبل غ طعلي » ماع) ىزت ناو ةنزج از مناع نم نوهلعتابو ير لاغم نيرارلا هيلع
 نعم رع عت كلا
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 ل دلل نريوتمازدحل ريدر حجرا هدظررمنؤإ دورم] لكن نارح) كلب رلملك  دلإ ."؟ىو/رناو مولاو تما كدل لام ذو رضوي لفت الو ذاب يا ةع رشح "ير الك ة مرعنما لمع / ين عئاوره لف ير نومؤم صا نإ دعيشس) ناوهو "ب ل نوم إد, لعل هبت ةعدبشم/ هلل خإ تال وردنا تادا رن ر هر تصل 8 ازور وتس رعب واش اليل اكوا لعمار عش بش رمدإ نودرم نسل اؤزخا م/ةلاج: ىؤناف/ نيحربد اذيح ىباسر ارو ه ارق نع رونعرركفاو ةواقشلاوا هدعض) نم ني نجبامو هيو نال ةيزابوكلسار ترض 1 | ١ ياكل ييكيوتز ؟نازمالا هيل + روبن ودل امهر لوم هنن ١ 8 ةزهوااع كيو كارلو كاس زل 02 انتة زر بز روفر دع ا ور در سبنإا ىورفر نولازنع نايموتبم ريشا ف هل تبن جرو يسيزتلر لكحل

 ملأ لن ءزح 2 5 ؟ لمزعن)ر مهجو>| بهن يحاغو طب عل ثيل ةار رز[ مسالا : : راسخ 300 أ ىك ضرعال مهو يدم | كس بني ئنخارو ربلق لت نإ را شننس دل لاو 6ص دبا هلل ل ةلابو لوي عتملإ ف حرت ليسو ]< يادتز ا كرب رت وأ زم تشل كادوا زول نويسؤيال رن نلف تونو تخف ام ىنها نود كو حومدا] و ةاوزينص ايي ٠
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 ورم + يفر لعوب اعقل لد فن او يذز الع ووباو تر سارع
 رتب (خكيا ل لاوحالاب (معبإو ليشال| لع دله مناور يت يسرح دنع + تي
 | ابزم ريق تزيل نال ل مزن ب نلررشن ىرحو درو علف ربع رن انهي دقلبع
 ىدلخإ نيم كاين ] وربي ربو ةيايتت] رب «ازعنإ ررس ني ميار دل معيملشو لعمج
 ىعخإاف ييذد طعهيالكويقترلوم مقره دير ةقلابس 6 >ايز نرسل اونو سسملا ب ارو

 ازتاكسمي فاجر ملإ# ع عند ميسو اولا تليساوس ملام تاس, بوز عولا كل
 فهعلاو ميو بت سنفا نع [بجإ ااعدم نلسنررز مسام «زاررمب لح او نو ختسمب
 نكي ميسر وعم بسن عرب هيب خت وره هذانم نيل دملاب و مهلا ركذ ةيور ولك
 وتس نم نو 2 «وكوزماوزاهم] لحاوعطورسما ذاع «ريال/رثون نوعين هرتديرم مياوكذ
 ن لم لببتفت ابها يظعل ع دهن ءونلوض اذ عمم « كنا درر كلر لكم طإ نع جنيزمو هكر

 ن نإ /انففيم ديلا ةلسنالا نادك ليزدوهر الذ نول كباب رفا تان يكزتلإب "
 .ةرزم مباع دج لنداء ات نم نو مهكر اون اكلم مينغ تغأ ع هدو بهل قصررملا قناع سيرت 2 و دوراف ىلض نم يزل ربكز تلامئزعو ةلهرإ لكم ز دل بعل عياض لوعل اهرب
 ميمي فينس ارل ابل نمر ديْلْسِيا. دز نموعلاب ولات زلاو 1 نال امر ةييستارااما ةليوعماب نال: بي (دييرووؤ رجوع تيس لم او سسكا
 - 6 0 ص هبت فيصررفيو ,انب نك زرل] سبب دلل لإ ارهحر لول 0س طا قر مرا راو ا و ا 9 0 ويري» هنهررب لفرز شب عيم اجهز د مري طارت لوإ مطارد تاس

 وم او ساب ذل ةقر نر انا فاز لوز اه نوما ةمصزم هن ةورفاو لعمل بإرسا/اويلع يانغ لري معن الز هسأ بس «دايع ا اظو مقر أ : لا ىدابعاب لغاه معو | ريشا ريررور وردت هدو ذم وكت داوخ) ناب نرنمز, ومن ابدل: ةلاقع نإ اعبسرمأ كسب وس 9
 ماكر باخ ةيؤما ريكو رددرعرزراربعاج وزال رقي ل نإ اهات لضفنوااؤ
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 راف ا ايد ' 0
 ل ويسر / 6! /هقعاسؤ بو مبسلكوجوب هسا عوعإميام تقر امن لاعب قب كر

 دبع رلونراح لب م. للا ذال مستر ةهقدشلبابإو رو موم ةلعجز ارم .امزإو يدوس إو ىف ظ
 ره . ةزيو دهدل كيلر عر اع اييطلا كانو د ضل رم يقر طهر عملو رقة سنع
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 . "ميل للو/ سعنالإ قعب لبدقلإ نرز سفن كلتو لول 3 كر كوع
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 0 مل رجح اعلا معجب رك 2 هما فج مه]ز فضال ءريمثإ ىباسالئدنع اكوهو رفح + وياج زج عربا بج+ 0022

 رم ثيم لرش ليزقم]و الب كنان عهرالمىب| نمل اوف ىشن) | رع اههرو لك وعلرنو
 .ً .. 1و ,ئل] مدع دالارل وبكل صوم بلا م عجور وسلا عيل 0 مليلعتو م سقاو وعي نعالطوت 0 "وب ب هجوم زار رص قرت عزل نين نميز ىلصتخالو دلل وع ةلارلا نم ىدابع اب اال يو عزتبازءزذو يَعارعن ةزربر ىولإر مغأ ةداهاو ةغلابلل لع جرت رق ل
 000 // ل دع وام كد وورش يو مه لرسم 3 و نب ايءاسو سرد 00 ْ 00 592 ّ 0 يزل وزو زسزيبلع باو صر نإ ىررامو عيقاربلالا

 ١ در وعسل
 ىسحو وأ اوشن 1 ةعاماجازلا ضربلرلار ساي لبس . نائرالانرصزن ادن بركب ملو نير ف هوب سمنل 1010

 رز نما >«نر وملون 0 7 م نوح / ارعيتاو بيزغإنب ءررإإ عاخيز لوز فوشي رجيؤنول عش بزخنو سو رو ترياق زهلدك يجر لوعص كك 2 4-> ١ 3 ش 8 0 آلز ال ىور (و ر ف هدم رسل ع زد لمي لع ممل [ر طار 50) 0 ل
 مج ٌيضاولار ةبانالاكزس ]روش اره هملعلو زوسنلا نود زيسانلا/ ص ضرلا ئدريارحلاد

 ره مش لوقا ورسم بينو عش لهنا تغب ءازعلا تاب ن/ ليو وس ةعاضقلل ىلا
 .تينمرل ويسب يرو ىضعالل] 22--

 نمفابندكو دم اعلم الرع .ايلاب جرو قرسح !بءامضغم سل مين رك نا هاا يلا

 و

 قتلى زاو ةحرهسنا نإ -مزو نعكة قلاماج ين انلوهو «عدكنت يلع حيت ل
 لو نوو ربو + لييرتعافلا فاطر من لع مآ ذابلبعو « عزيخإ بااعبم ةبزإ
 ناز ىممن ثكررر روز مله نيزهتسل/ فاس نفل ره ءطئور نئابجاملاو
 رشا ورمل ) نمسك غض لإ هلطيرالاب ةازص مهلا ناوللونفنر م اسانإو تري زؤمنال

 ..رر ردوا لهنلو ةزينعدل ؟نبسحأ ورث ايكو نول ازعل ين جيرزتنو | تدعفاو

 ٠ يزول ناووراو كرم شنان وقنا نمر

 ١ و ويضر ىربإ د[ ل هزت لب تهل ياهلاياللعتوز ع لومال] نه نسارل المنا
7 

 غامد ببببج  ب““ببتبببل -

 5 5 ا -.هسحم - 3 -_ - تح 0 ل اح حسم 95 - م <



 ىللوعمشم ناره دعلاناولماددنكتز/ريلسيورعت مهل/ نس ور نيو اكنويزم تكون كير

 رست هذا ةبدرلاةبيلل/ لا ع دولا مع دو تغيرا وعي وهن زبر نس ليو
 رثز ل عم ؛ ههل زكي لت عنب دلوهو ةعج يقتنع اره رسسي الجزل كرتنرو
 تع الإ 0 الطف كرو يور (2ب /لععلا» زير نم هبئامالو

 5رس ريم وحر لولاك ويدل اههوهصو ناب نإ لع اوك زل 4 ي[ نار وهو

 "ورحل در اناح فيرا لق تلقا كي 3 ظ

 ةلعبسم 0 يتزلادلاوبعتت كييخالررقنرهو ةعاكناو ]
 0/ سرك ءاقن/ لوار ةورعسلابو مسن إ0 1: رمق اب اهب سفتو هل غم

 هله ةيبسللريرءابإوربز/ بافلاب نست
 لكولا خمس ةزاهلا نايل هايتس لاوهو نمي وربر وضرر دم الرضوي
 دل ره اردااقممل د يف كفل وس لكو تلك عو قرر فت نوبورش زم نمل
 لال2 يرو ه/دنكمحو ترث زد ززهجو يع بج ىوتنإا نكيدنو[نرم/ كرمال
 ورزبل مجوهو كيايب 2جن دل / بم بويئئالو ولخر بدل تاغ ذنل ص اصتخ لع

 مهاوصر نوف عصور كك زمن عربللا عيربلئاوه لوو دنيز | د ركع دافم

 اجت ةليالومعا | ولام لإال ا تريسقنلافعر يبرز زع مو ميس دال الاس نادت
 5 برشا ها ار زالار لويراوه البدن غيرو فوع هلز همإ نع تمزدوروو هي

 //كاله ءومل/ونتو شيردا ع لب ج رقال ذر رعزسدلل مول ينو هيلع اعرزعب / اع
 /.زرلب تلصزناو يلج ايما ةيضخرصولا فنار روب يرقات عما وسخ نانو

 : يب - - ب. يس ٠ تام

 || كالعتروزب ىمرزفر «رحرب دربكل) وقسم نااؤه عمو عللرررق ضيرري وهو كتز يبث نا
 0 لال لانو رنا مام ريقمملا ديوك ووو دوس يقدم
 /” نعلم ابقال عر هسم نارع زلالردل فر نع يييرمراونتا يستوي ملوي



 رمل د بطن ع ةلالادو نرزخ 01 ار هيو فن دنا ليا عزالاحب 2/اح نزف لاو تك لامعا 1 ل لولا را سس وع تاو ءراَعحم | جي زر مل اعجب تين م ار اا راج كاران ور ةيسدمل الابرار هنو ةلزكب تر صاعنا 722707 لو رفة ديو مب رم الدو عا مال تسل وع بسام لس .ارتإ ضراوة فرح جزم ونمو تمي ضزعاس زر ضو فل 227 0 تملا يشم وعز لذا رجف/ و ظنال عيت صح شوت ن/ل نجت كلبحا نعل هيي“ لان غال لعن زيكو ودا ولا وزخل ف لئاينع اب ءالظل ءررواو دقم] جا را يوسع ١ راهشالا يش ضانمار لسرز/ يعن مي دارإو ضوبلا ديس هنكبردك ونور رم بدير ظ زتالكوبعل كتاب ول) عز كليقام نذل 0 كرز دوغلو ازتكمز ناب ظ ”ةانلا بزر مانو لصولا اعوينونتا (دهقإب قو مابا عج اوفو بحسن ربع نا 2 عرشلال | هةوبزونصلا حاو دزفكةمرون) هيدا زر تيترزتوعيمالبل يودع نمت دلعل دبي يبت ازرور زناليع كوول كيوب موا تضم يسساتسااو املا لد ر

 وز قرمازتاطرلا نمل نيس ص قكصم 4و الإ قل] كير | تنو اش
 ه1 2 ل ثوورج زيرنابوإ دو يدهيو لير ل ص هدا اشر ميعاٌشفم مع يمر
 وب ٠ 1 / , ا .. لاح لوب دم أنوه نين ميرلارون هس لرعن) نم اني لقا ابكر روم جال تفز م نجس نشد لل كرز اولا عرار ندجوعف واهيل درمر كرنب جل ةلاصبملابةزمل» بري نيدرسر اروبي ربات ماا 6 قفار عضاوماب مب موعدك نار سكس داو ةيضرملا+ ليز فرامبولاواصاوخومر وفل ةذع حا دجال معمول 0 ٠ مل 0 ْ 0 نك نال ءاليذا 0

 0 0 "ودب ٍيدكن وعل 1 : 1
 : ا 6 ياخ



 مودل هاا ةلزنلو ماضل و يدر راغب ولا دل ق ويست وز يقيو عاف

 :لشلاعضور مسن ل/ء ل ةارنو ة بقع د سجل كس وتنال جيوب قاذرومو | ضروزراك)
 7 0 ملاورباب لاهل بيدكو )جين ةساهبا نكي ريك يضو زم.( او ءلسف)
 لي 00. بع هزهلا لدن وعما دولار عفان عرش نوت
 إل ةوودب دابعإل سب 0 و كموهورفستسل/ل يف :1ضيرسلاو تكيالفل نمل و ودل

 ةردعقب ا لعاروو ل تلاع سقنلك تييوورعولا يابو عءافع هو زرع روش طع

 ةف نما جادا دوز وج كإ ووك فل بسس, لاغم ديو دا لصوت مزاعم ]وم د مومدالع

 0 بن هدر دام يافا عز عمر ذلاو تلده يصارذإ نظن وع ضعي غر وضعي

 تا 1/2 - نال ليظروز لجو عشبلا ملغ روز ةدظن موف نيو هنعاو فلام ره ذر
 لدفو 19 هوني تخنب نيييوكا/ارذو ةلثلاهرعل يختي ىه ينحيو اهولكرمل رؤي نونم
 ]3و دإب هع نردت ع هت نمآس لسرأتإب م ييوسر اهيزتهننرنهل
 ار ين يزال ييلكفالانل يسيل ديور ا لزح >نيربو و زم ميو
 تفح كيران( لع ءازهلا لكن غح نكالو لب ولان بنا عبور لسرإلا نوبت انمعووت

 ظ لال اصر سديب ماشا عمور اناا هر شين /و ورع ل عاقل هر با علاب طلع هد لك

 ليث ؤيعبت] ىداهإو دف سؤ دج ورؤم/ لغو م ليزك وكلاب لإ” ضاصشخ/ ع سن/ن ردل

 هيب وللا سلا ورخم صسقم أل اغام ليوشزل لب فيلر راكيم يزلخؤمج بورززولكوا
 كلو /و فزع م راك و ءرر اوشم ناب دعسان لو (ركي وبس زلت مكاو ردنيعلل
 «6ار اك نزيبس ديا م عسر رعاك ريل ع تفح هزعلاة لك عر رم /وند
 ق9 لراعا نمل كلع كرم اح 0 ءلعقس/ر .رياربعإ/ولخا ةاردإ نر لمص

 راغإاو /لاع]زم لئو عي رهو حرانإا لهي لهبرل هس | انا نلخ ١ هو :بثالخ)يم

 1 ىقرس ليفو رو رالف مراصإ سرتنيفان/ بج ارنغنا لإ بيسو انلإ بل فبل

 «رراح اذه ةفيللاولءو كرشلا ؟مستزم توا اح نزلا فإما ضربال
 رب فيل اوفر نوةويوشاز ومدح 9 وس تقنو
 رول افر بيينعلاب نقف نيرتارارذر نك يبيع لجملة عت ف 0

 «يرزكم لا اقرلخ >0 عي) سند نمر رمك بكرم 0+ يدب 00



 3 ةمسا 2  ووع
 جد اكضت» --

 100- د 007 / 0 3 (] 5 بح بس ف 1 هاك 11 | اا دييييسس #2 20-0-

 نركسا نورس ل زاًنرورو امو ثعلاب صر انتر كور ريززكلولاغو يو ندا ىجناث لإ وحد ةزيالوهر ره د ولذررماوخرل بيرس نوع ةلالردل اصااو هرلث
 : الرا زم زورماوح شوي لوح م يفرض يجاحةثيالكا ىززو 0 مقال ماعلا رضاع ورنا" عيونعم تلم عمر بل! بنر زم ردا و زل بشت ] 0 «دار] موز + ان لكرسي ل لن ةيسالنلا ثارت ثيم ترو زيك ظ بوت همي مالانييدعت لع هكلتوا و اعتسالا ام يوزتسازلا 72007

 ١ 1
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 ع ميي مم ب وي

 ميا رلا جى صرب ملينا ةزعمار لوالل ٌريعمو/ هب انلزح لارج نييسل بص
 "تهم ناس انوه مطل الرز ءاوزسلعلاتآدرةىرش نار عت ميدو” لل“

 د .٠ نيعبات) باونرتإهعإ) <« رع عضخس ا سزلا ةروس رد نسر ظ يدون راسا ىو لمأو مهي حولا هوومول لا رسايل سا سا زمرة روظ حوت 200 000
 مكر بعاذنز اندرو نب اضررت هيوتنل د عزف هضم راب بصتيإو هيك سسال ٠ درو اكل ع رووا عربا ضرو ةازر مانو اج يري اقام اس ١ را ا ا ١ اور. اينو مرو ٠ ا زلم ج جرن تل مدل سل ع نإ نوسفوو ناس وس تباركت 0 را نيل هكتار بعل ظ
 روالإض م زمنا ال نمو يقسو لعلي لبخإ عا مه نم مدقق لن ليي[ رك ظ
 لرملا ف ءلهل/ر رش بنل ل اهر ثزئو لغة غلاول قوز لماكئر رفا رعرارلا اكو ظ

 داطط يزرمرير سلو |« درشتم ليد ]رنرتسؤ راو مومتع نقر 92ه ديل ديصد ا اسوا ملا را )رب يو و توم نمر 9 3ع هز عع ريمجش ىو داع كل ١١ .. . يزور ضورودض هتفل او هومز ع فاو هر فار هرم نسيب! قيغع تا ربو ميرو
ْ 
ْ 

 , تطويسون رطل لد رذزمالم قو ملجحو فا راو )سايل نمو عاوتزددل سلا + دياب ع
 ١ ةغ/نالاو 0 5 3 درقالا 0 رتاعالف (0 0 1 1 1 ْ 5 0 ٍ م رجاوي م]ي سونار غنوإ ةنوتالاا وجد رن لارغ ني عقإ ةةدها/ كاودلا نيزاثللا لى يعكر

 ناع بر خلل ذو واب بنزل نيت سنا « جال ناازيلعجلا عنو اقنور 5 0 ب اتعلم
 رك, باطل قتل دونا لوظلار هبت ير ةبزتنارزعم ونار 0 00
 بر بيوهالإ ملإ ل هزاضر ليلو ةقإ] تلصق رم «ازعز ل عصر 7 9 ١ كب م 3 1
 لرص جاو جزاع هردمعللاموا ملا و ,لوكو وتلا ”تمهس رهو سا مقل لق 13 - ول /

ْ 
 اا دراو | لاهوت ا ييقل مقظد ركنا واب الا / ساو رز ه4 « تمراع م ملم اهلك ست

١ 

 !١ ظ ب هعلا دمديكلوا ءهحودلعدو أ تاعسرمم ىدع 0

 انا ايلا



 ةؤيلالامد] تلبإ + لدرخام يرهزوويبكيز ىزر بطفل ميلا متداع وع قر يخوي

: مارت /و «رفهلل يعلو ر رب رق كأم ازكخ ربل ككرزو
 0 0 ضير 2

امرررو تعافلإ عكء إو ردو يعاقب فو مب ءمز)) ل ه/
 رادع انتم احدن سر هيلع الع ل

 | اك رو دريس دالملا عيلبون نفلاعرو سرج سلمنا عمر كنون مك: ميلا

 0 1/2 ”نيبلاو اضل د الج ءريلغنز مج هنوع ابفاورينامم/

 لا علب ننكر ض نرد عوج ف
 الأ در ىلكلا يي رو تشو دوست مرد تر كتزرصوبك زهور

 1 يي ا ملا 1 1

3 مخلب قلل هكا رو طدربل بة هضحالاب فكر إب ولد اجور وز]
 0| 30 رف 00

 | شنو علدبف دور اجب زا نللاع ءزعلب ول ضغوزوهصو يح ان ل انورصمغ دع رهن رز وص_م
 | 5 و ىو "كودو لوح نو ةيرئانولو ينزاوعلاو] كهك) ةءررزوعر يش ووتر
 . قيد درو ةلتوار صرير تريعح ووو "د ييبدم «إب/ لهو ادوبحوماواو كيه ةاؤص
 || تكرم 3 فال“ درك دوك برمز ة ل 2و 0ذتن اكمو رولا و ةنيريزو نع

 0| 6اس 45 5 1 ل ارالعإمييننزالعجور يرو لزبف ””لعمح نم .انزاع م| خم مديإ

 ١ لاف هدول وصامل عيونا نكي نونموبسورييعشول نروح
 هنراووكو ولة نون سيبو نم برم ل
 كابع توب ماما ةيرتيإهكيرلقر يعافش و يوما مسد لعأ در اوس هيوسا
 اجلا قش و فولو (جنلا جرن يوزر ةكرشلا نزيعمش هبعر ةمطهل
 أ نويعتتسانايرهوانرورل زها نر وخر نوزمول/اغ/ ل افادت سونل/ي وا نال
 فو ا!فاءاللءلو/نعلبزاب ةلع نور رو لافعوة ير :نيودكى همبو لاح

 غرو انهزه كلزلإ- مد رمتفإ هبال ةيار رهو نعوم ع ة:ةزرير/ر اعقلو ةجرإب
 ميج الكفو وف) ليس وبفاوةتسلا مزم تلع يزلل ةليس رو عين ررؤوب ينزع

 ظ
8 



 ا يمل رزلفالا دلو دفا وروما جلاس يقل عطل يي يس نومي ة يا نم ولما كفرا لدبي دمر وز) ىبنودلي روك زنا نا بصر دلاراككرب دم وزي رنهنرو نإ ييسر راو بسب اس )وج يسال املك رن اكخالإ + ظ ءنورزرع ايبرال] ؟ هون ز مو برأ مضي عرام مج ناس .ةينسر/ق ابو ملوفلاببدلا ء2اهلال//2 7 نب صوص ر/صبمارارب زهر تايستا] ريو تابونعلل دايس نر نلابابرلا ظ ظ لإ عطنا دز اعباا زلال فار ورغم مىلع هضم المن يزعم تر ةنازبح ولا مور را بؤر رمت مورو فذ ناو مهيررسوخب .رلؤهمتمز دد| 4/لوالررق لع بشع » بدت ونامل نم ع2 يو اه مرو منرعو لا 05-5 بزعل رش عترالرئاوركاتسلر رتسإ رعب موشل رنعركوحاو
00 00 

 نيإ] وبنح فيصلا 20 ى ن عع أ

 وزع 0 رهف مع ل ايؤظنابخ# 3 ردع هس ظ ظ
 52 موسما

 | 1 ظ
 ضرجنل غم نم ناوبسزيب لانا يكل محن ريب :ازل
5 27 7١] 

7 
 رد يحال جي ف مافن لج لإ تش لوااتنامالإ لتر ,و ةثوبلا ةابحار كوالا دم زاتماد كرر عمر بق .ملويوح) لم هور ام بصل كنتم ا

١ 
 :رلل رايز 0 زو نع ايف ملوفب يبس ل102 تتفرع عضسل ا يا 'و دنع ردعماب رياعنإ زعل تعإ ةرمسللاةأ دل تعفإ رول مام نإ اح 6 ا

|| 
 عل كره ولوج راو كنب هير ليس اياز وزوو ل اكياس
٠ 

 كومبو صا هنأ سس يبس مناديل 1 ءلونجارسج ل
0 0 0 

 ايوا هد ربو موتي ورزح والشلل قوص ينخر

. 
 وص ورتب ل يلدلاو دزه ب ةلحل وقس ملل[ او ةرسالاب
0 

 7 سد  7روينارم ةدابعياو تس ع مناف رلط لتجد وسبو كرا نمإ لك يح مت

 صار رلر 0 1
 ظ
 زاب

 ا 7
1 ْ 



 اطر مدان يرانا هيك عيدا يورو نيا

نام 21 امين اعدم تلعارم تأ لكيزر ءزمسنر/
 اةررمتقل ل اونعلا 1 00 لإ اياراب 

 0: لاذ هلارركنال| نع حجر فيفي نري//ىوملا عيتاورمل قت +5 اهب ادل اهنع لوثيفملا

1 

 3 دل نسي تع 1 00

 نإ لعد ةكدرب عمر ميمو شير صبح نووي
 0 ا عت يئ عزرا سن يسدملا 1 لونععمإ) ثبح نس ير
 رب هنرزم قير ؟رمسبل علال ر زيا شوز نروو لاكبر دريل في ملا
 تاره ازراشرعلا ل/ تلي الل لهي تل ل نارم تادررد) ليؤو يفتن
 ةليردلسسرد راش عير يس فيو ع بحتتاب عمور زمر ظن عب برؤنير ديدرد را
 رعب« و ملل ]مهو ىجولاو قاهر دذإ راكد كمال د روبصافب) :تهنادوز/ نام

 لدا ةللارورمالاد لير اغا رنةدنمل ناب ير نيو ودول رو ززصوتسإ غن
 ضلإوافالا اول يقع بوعلي يبرز #و بس اذ «ةابعش اس نماع
 لست باناثسم طولا عرب قلم ور قطنإإ بون بزعل عم رو ورلو/ن يطول هت بو
 مربلافرول اع الررإ رجعو دو عيزو/ كرز و .دههض/ و[ اسم هو حارردب
 اورج لمدد عود قر: ضرع تسبالزرره اوامر وصف نم نوراخ نور ره
 عنو ؤنوهرزرلار كار رمنابعارربامعا نم .قتبونم دز يبخل تعز لاسر مايئاول نرجس
 لاسيولتنركم هز رح اولادلل وبل كرز ءل نع نادوغع د ززوو يوزر ميك
 مار كيارو) علضن او ؟ابس الاوز نم ميج لاذإو اكد يطع ل ددلوأ مب نووزو ور وع منع
 مهيوخو ى بسال ةعّجنر ناك : باب سيئ لكى طم ول اعاد كن نو ظ ادع لوضإ ةغيوح
 ربا + 5ع شت القل نأ زل جن د افوبص نرهان اوربي اغلا بسكن دوبنهلاب
 صن وي) كال غو وز تكرداو ىنءاوعلا تاز وتساب تءاف اذ اع هراغشت ىيارعل
 4 / لص نامه نع نر ملفُيسبال ة/ لسد عسرسممإل نإ بروعج) د زو بارما

 ةيرزلا طلو تبون ك,ءوزال 6. تيس ةنإيفلل ع ةعزلا ورع رزن/وا عرس نوط خس
 يوربربانج صاب لامع ةمئوتمزاع لفل ولغلاؤل كون ليزر نر نو اشم وه

1 

1 7 ١ 



7 

 /رتاك

 ى كلا
 اكرالعاحرو ا

 مس منام

 نولعفن كا مملعأ 3 | مدع هر ساو معمازنما جزيل ليرد لاذانزا مت

 ريمور ئنابياظفوربقنإ# ني ملعب تو يعيب عيب روو دلال 5 كلهنلالا غو مند منو وبدل لإ نال لعب :تييزوضؤفلال /و رج ومو الأ نتج ر ربو ىدضال ق<باعإ] ةلدل هن ىلا (ش ظ ينلوزررهوالاهعح نمام نأ( لور رس مزه مح ةلماو ريق م رز يرو يملا ةبزو/ مين قزتساو جاف 7“ ةرتناك اإل فررا لوب قدم واس عدلا زين ده كرو [ياوهرررابكلل تاك يرو حعنم عبس الل عيوش لو صو رج نراام ةرإئ ملاح راك زو لوعبم نو ةوضاخ "ياني لك ,نومل لفعل لاعبو يللا لزاطجصو هله زبر وسرا:ةيظل/ لعرنال . نعي رع ورانا وهلم لح لوع نيك لكاوعوتسمم هي هو سلب خريف دوعن
 1 ا 91 1

,. , 
 بطر بريسيرر ل 00 : 5

٠ 

9 

 . ينل يم ماا ميز رراشك ل ماوتاكيزلار شوه 6 ةيواعل نسأل 0 لم هب لوميإ يس يبو لسا هيلع ىدوم نوني اك طساولاهل فورافو م9 كيور هدلس ين اصوليرءداويشل رم ريدوباز جمر رت ممعداو رع جو نيب نلثامو :.اعدل نجي زتإب بوبر مانسرارعلو مب اؤعيو» باغ "رم . رو ىزاريونم قي ةياعكي ردت كينموؤم من ]رو حز ايار متو ةنضرلا لخلل وول ..[جدبب تاريئاماسر نا مز خللا /لارزعب زنا عيب قارن هنا نركمز مو ربنا مزح اىاعرة ميسم ارذعش ملوك[ :ًاوهعنإ ل زو ةيعخا 0 7 1 لور رنا فلاب كرز ماع اعقل ع اؤحدعانش| +
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روامج ل 18 املأ واكل يكارو ىبوم ورم نع اورصي مكلو مب
 " اهل 0و 

 نعنوقتلاوناكىمرم لثط/ عوز ةزوعهلدغو ةلعل علوم /3/ر يحتل جرو ضوم

نع تري كرد نل تفولو در حوه لد رق رم سجين ناوغيو ل
 هدم دعم 

 نم باجوب نإ نفيل ةيااع لبلد ,تي نوهو / !رزكرورت منول دس كلب هللعو جرب
 + الاب مزرلف هنوف ءريلودلؤف ف يوسر هل ستنال رزدول راهو مخ

 زو ان نصا لات يمر دعس يل تا يرقي درج ذ لري نر مل زإ باخ
 . قيم نمو اينلعب ةريفإ نا امتاو اقام يدوم هلم ازور و
 07 4 رد عال يكب او شا عموعرولايطرجار جمارك انوي
 حممال م هزعل ؛ يسوم لغو >اسمإاو يرو. واو .ليناززوب صعح

 31 ؟ىتزعئارر نوم
 3 ف : 1 ١ ظ

 ظ 0 درج ار لولب يسللةلاعإ اهيئاورربكات ذاب عيكلاررص نرش وس نيس لكن للاخت تير

 ممك | كمي ديل ةيئااو ذم ملار هوقو ه عويرقف نال تلمس صحو داب ةييعياوه شيل جمد
 10 00 جاور الإ رم اضن عالة زعم دع تحرمنا
 قع دلل ماخإ لاه لس ةلالربزروف) خباعرو ةاعتس هامه ينو راهب عضو

0 3 1 3 

 3 رول دعو سر فو لو غل

 ك /و عا” 01 مرمر ملجل لاغو مل ةمانزعو اغدالإب نإ ذرب و هيب كاع ءسكلاو ورع
 , م ع :نفراأ كبر ساطجلاو منيرإ غلي ملون قلعتن نينو رلف/م نوعو

 ع1. ررر لمانزةؤوونيفم لوف تؤوو/لوييزال لو نءلثف وزمن هر الكير لير
 الا داسلاب ا درفو رن بمص لثيعفااكتلالرلل عولقو كدر صا روما
 "- مهلعاج انح) تانسل/ كة ريعنربلا معاظ/ ير نم ةولدل د سالو تدعم ض مصرع
 بذاك بن لاف اتيزحال/ لب زم جويحالابهزط إي مب بازنعدل] امل احر رتيسإو

 مغر قمن إسم ٌرودط دينار ملش ف هود ! جانت" مدزكل ارو «روئبا ل كرلعف
 كازو بصيرزاررعو يلقظرلا لدنك رتل عمفلاسربوو متعب يبت نإ لولالع (لكب

 رهاب جوخ ماك«زيعارم ضجروهدو انرلإ «ازع نم قع طم بيدبر | ابذركمنوتمرثغ
 00 .ر١ تعب فينو قل ملاذ كيل ذار تربل نومك لكل ينعي ستر مضر شع دلت

 مىلت 0( و
0 1 0 
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 تانيو
 / "لولو لن ل لج اح الج كلهاومل/ ل ا 0 7
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 جاوعل لوم ظ
 اهيل كل ل تريل (ف/مإ | ءرره اهب زكلعر مم نردول نأ 3 1

 يرد نجت رد كلان حروب كو »رموص نمؤسب /لردإإ نأ رهف ضفيزاب دار أريزل 2و حرم

 هلزح نماعز | ناو تأ ب

 نور اسرع: اوفا ان ندكمندل ةيييللا رو يروم سس د اناورخ/م هم انكم متاجر ١ منوو إذن مل مماللا اوطءضدلو زور ورسج 1 0( 0 م طدج نرد داب تن فف# ادا تل م0 ريب ل 0 1 روابي ليس ليسو ناويزإ/ ليي للا هي زم ,زميرأ اك رسم منإل ن ءولمب ضعو لمعو 07 هك لبا  ميلا لجو لوا اعلا بال
10 

 ريم

 137 4 5 0 10 /وُمس بوما / امو /ملمكن م ميوصمسا ميوصْْس أو قرد م سس
 قل نال اير در رك نول 1 دارس هن ييهالاعب

 ور مرج نونا نإ ج نمريبعلل لب كتر زوو هلوف نم خلباو هر ماعنا 5: منرلفلاف الل ب جُ زجر روادبابع دابهل لقرب سر دبر كحل و مك وهرعب سئشلاو مس .ازجاررملل زم اببإ > مع اون زم :[ج لشد دوو ةلعزؤن وق مل دلني موسزا 7 7مل بع جروبهرصي ةيطامر ور عراة ير
 نر وسالت اتوز يتعل ميثى داسةم اهلل لا داتض) يطبع باخ/عن/روذ 0 قر

 - ريتش ردو هلال !يعاكر ان لاو بَل بك ىدابنوأر يم زل ولا. نوجاقيترا
 0 كار ردي/قلشلاسو هبززك نسر وراق !نسللم نمور اه ليفور غنوا منع 0 ىبطردا نع رمل وول ب ةيزم ايو ب ملوهل يتعب ن موهير نارقر
 زمور اذإقح تلا ب[احال كرم تلزإو تاويل اب تانيلا_يبووص ليو نس لص نس سلوم ان هه]رمز نب سوس ىيسوأ دالوز//ق أ .زيز/) لاو حر ةئنسناكو] ىيوم نوعرو نوصرب ةلاع الست يلع ودعي نب بسوي بسب /ةؤغاو داه
 عب نويبال ةاناررجور كب نب ملأ. عزك دف و سير نهرو ملل لعرب نل ملف

 اد
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ا ع ذأ اي من كعبرللا زوو ةنلسر ؟ كيل /عم لوسبر
 

 طبل ردت عيذا «اززب يروه نم نرجع مل/ل ضن لولضازا ىرذ لش

ولداي نسرن/ ل ملونلا مز نإ يور ةءدغل
 فلز لع مي نم لبدم) تار / ؟ن

 راقي نفح اد يدور مانت مإ لب ةّجرخر هانا ناهلصر غر حوا عين 7

 وه 46 اننا نول نار وجو دقعنل «دزواو نسكب انمي نءر رسل
 /ذ لش نقم زم كل عبور نافلس غرر زعم ملك وأ بون بزن/ لرحر عر باي

 ملارب بجرم ىلع ةلالر دل روزيتس/ر احكم باقر /راعدبلا ع ياك زوم نوكير لاربع

 نزصربونشإ- م ]سر ياو 1 نكي لزذو ركن بلغذ وعد أ ماعم ىزح كوأ

 هسوهأ نايل عوصملا بسر ف رتلا ءابس// غبر لد ونك/ذإ سلجم

 اريدم لإ لي ىرمج نضر د اوف | طبع لزن ةيوزمم ليس يه رزب/يكاوكز ل وح ميزي: لاس نعوم ةارك ملونينل لحلو يجزتاوج ىدبصنلإب يونا
 اب بئرتجل اين إ/ل/ نم نلمح ني يبوس لؤع دسك نب نور ةب/ى دقن ميل| لامير اع
 الإ ميلعورتب ايو هو .ايسللل] ةوعملابالإ قانيال دل /ةوريزإ مل وصوو رعددكا
 لإبن اووعد باب ذاكر د /ئ |و ري رس وبر لدغت لاب راسم ةل/ذو ناسي
 هزفبر لبيس لبيس نعرصو ءكهئو س نوعوبل جز تيرعإل ادور ةكازتو
 ركزي سولو ةدلابجر نو منآازه اعلربو رعت ساره :فيكا اخبار
 زي زو ل زذناب ووصل نعوما حارس زوو نا عرصر ووباو ياو نيا زو
 عموم: يؤماغلا لاموراسح 4 باب + ا// نوع ؤيكورو جربو تامتسإو ظل 4 ٠

 . ملسالوسلجب لريبس داشنر)/ليبس لاول ةرهل معاي لومي زر نوعو ٠) نودتم
 ردا نزهه نإ ق م !يى نيل ليستر رونو نوسعرو ميل ام نلب جيو ريرر حو صغما ا ا

 هس لير اذار ا ةيد اهددولك ةرخدل) ناو ام/ ور ةنعرمل م بصن عج كان بيلا
 ظلم و هلفبب وين تريانفا نإ اع لب > ميدبو قدعت مز ني دل زعم دإ] ىرخالا

 رع يب

 اة لام ا كيرلا 8 | 0 رمي جو :

 / ْ 1077 5 10 سس ١١ 2جبججحميملل 0 سيسبب يسبب سيب يس يسجل

: 0 
 اي

 . ككل ئروسلاو الكاب كتنوم ى/وسطسلل عنوشتتو ةناشل نين هيزرإ خم ر/
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 كذرن| اعنذل [|]لرنزح هرهالار َّرع لت لجحر ديا بيلقتل  اوو/ليففر كاس الاداب رشم ررسإ رينز لعجو لزضت مخت لعلر جرو هنم الضم ةيعاغماواغمتإ ل: لهلابةنزاوبور زف موب ؟اسح لب اهب ةزيزر ة ضأن ولخرب كلوا ب زيوموه ونار تظن
 اءلع عون رخل امو مل هانم ب رمويهاو رزغجلا ءنم نع عفاضرف رق نرت راثالاونرعر جواها 0و عد/ نام زحل هند نيالعإ م باوشناو لعشر اننعأ؟
 روح لْيسيَم نورا قفا ل+/ ل يصال] ةهرلأ ة وعد لكل ءزجز ل ىنحما ١ و فيوتاومر يسن لعيربالة ماجد هضذلا نهر رفا ض لهم لصور“ , نيبو مرن كناذ نيزعحا» عب مل كت در/ نم إ] اعل /> بست /نكتتسم ,لعاوو بكؤعمر بزي امل وعد جب[ نسا رو“: قيس ةرعد نعر/وهضرلا يذززي اماهلرسيل تا داب هزولد لص هنذابعى) 1و ةوصد عوج ف ح ثأ كير إ لج مور رسب لإ نو صرت غ/ لعرمو فحو عب لجيش وصرت لها :وفلاو بيزغيلااعهزقفلو كر يباضيكملاو 22 0 مر ةريار ارك ةيمرلاا دبل يسارا ملف "كن تءدو نا هرب نم ىبريدل ةيظرلال/ ندب عض الاك اعني رمال تشكنا مس اميرفام”قرتزو لاو 06 ةرر غل 3: رمت ة/دمرلإز ليلعتر يب رمز از ملال . كال زرع لردل/ و وااظرعترا !+ مر ب لجاالع يمقن اقر زعبام نإف لرال/ع بع مك ارا ملال نايوهرب عع لخارل/ى لهإ ازل/ ع مهتعو مك مل نوما
 «ةرس) نوك حب | ويزول س,ززإإ اعط .ر يزل | ذهمر وى, ررل اكن يخشتاو لالا .. نيصردل] ءار ياسلا لا اندرمناوزظرارونر سميج ةعلدعبب هنروزتاملوح بريس
 ,وزتم) يوعوب نوعي لاس إو دن هلع سرا علب يبرر صوتس وش ورمل نورس ردإ هبذوجبلزتو ع مدفع ءاوج اور مر يد هريعلاب ييطيمدلل دك لوزب علنا 4 ورم) قحرمار ةجبدنلا هل ونام عزوز ير حمرنم رز وباع

 يسال



 ل سال
 نزيه علا سواتش ا يراوعجوب لوح برغش نر صولاو عب هررجوم ةعب اكيعنز هع
 ورع جراشإو/ ةيناتنم لما شعواورع ىلع زوم رن نرو/ للا ر
 0 ربو لال ذيوأ وفملزه يطوبو لرو/نايبلث يايتنسا نونو عبو

 نه املا2إ اننا يكس نإ نولي لم نونوعب يرعب لجو رضا /صاصتخمل

 اررانا ةرهعم جير اوصاورال كلرذو مب الو /ذ/ عيسزإ لع ىرذسالا ضجويرياوف
 لف ؤزيض راو و ةمايقلا عب فاايطموكررنر قع زوعت دوسري به بروما مح
 ا و ا يع ءازعو سعال اه اخ ليل يجوز تان حأملا

 02-5 00 ا 6 دب ةعالصلا فة تروم نو
 بعير ءاضرل جو عبانارترزج عش إرادي هكر شرإ هناهزيج زم
 جب لَع نفد نار اإ !ءنوبح هذاور ةنرمل ذاب ةليور سعال ة أبحر

 هبت فس لانكا /ليصبتاور تس تيرا ل بعلوم اوزمع بضعلا لك و ظ

 رزه خلان ماؤم عسر ر تن عراب لول ننس مياعل در كر عع لييصنر لش وزويزلاب وقر رطل تابعنا” ضوش/ل بروف وردت اناا ع لبنا ودب عيت ووو عداخ عج تك لير فللاب ١
 كةلكنا اوركسيا يذلل لاخؤوس قمة لم نرتيع ايظا موجود عياسإر ف هأتات

 ميوشو افكر عب دريك و لوكالة رؤو وسفي وع ازيعاا انرذول و إتسؤن يقورمتاو
 ركل لاغ لوبا مداعبولإ عنده مالح ملعجز و غال سن/ يره وع
 يقلل لخدا نا دلبعل يبلع عميل نوت كرب لكى زوتك,ر قتلا ف زعلإ + لهن امك
 0 وو 0 أ مص منكر انلإ ل تزلإ لرفو بعغمال ور اذإإرنلإو ة
 /ررسكس غل ءاسورب لوع  نتار/درهنا رص نركتد]ر قو هبنراخ ةايباو/ل ونيل لا
 واقل هروب لضرب ماو دز رهام / ل هجو يأ و اويل عل

 " .نسنن# بزجاوب د رعدل ركن ززوفو «زدلا نمابمسءازعنا تيزيررفامرب ا هينج عئاومدي حفلا 0
 اني لس 7 «:لعلا وو باش 1

 0 /ليكعتو.لعرل] ةزفدإ# ظ
 . الرو وشنل روويعابارخ 0 2

/ً 

 0 دست مس بتل. نزوح ست ةسوش يتهم سل ياس تيس س غسل - هت حا بس سو سام لن دن
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 . هلكار ب ماكان عجب دامنرو] و ريدر ابو تاو عناد مهلا ذأ انزقيسإ ةبلغلا ف اك ةلذ يوب نوهترزلا + <ارمتسابإ ويب م ويو دضدلا وف ولانه بي لعتالاو
 - قرر تعبكو/ دذوسل نانو هلله اهنال زعل ةينورصر لول مارب رمتنزم سمكس
 لب ديل نار يسن لع عجور اناا يندلاب ةيررش 1سم «/رامبثاررتسا + ةيواكم ابر امهسال اب يزعل ليئ6// و1 كرك كارتر كيررمراع كحال . ةلواوغتسون مردو موملا ب تنس |ورعلغ اهنا وح سارعو نإ آرتسإ ىذا مجلة يلا لونعل 11 اركلمر ابداهوإ زن ناره ىتدو )5 :ةيروشلا كلا ذم ويري انكرو ءال ب ربا نانرواوعبازتناو يوكدإو تومان شرزا+ بر ترب ايو دل يوما ر عر مضر رنا سول هر وعملا ةضلارماو

 مل نوم
 .نرمل ولاغزج دويناو/ 36 ذمدب كلو لور لو لك ولع مين ندر بج .. ملاذ[ .ج نول وج عمل نلاع:رضكو ورقي دلي برراسكت (يتضرلا هن“

 لمرإ ع جمالو وركععم تخل خوعررو نبع انا ولخ تازرخسنو ترمس ا ودق لاهم از ملاوف ير يمستره اهلا اميز عتس اعدل او تبا عج ةيغلابب 20070 ميرا كلو مون وأ ةسراةررور مناورات نهضت عوف ل2 0,
 مقر هدلا ىو بيدور وم. وه معان يلم يرن ولماج 00 5 /' ا 4 / م و 0 قلي ان 0 نئالوره اونلار مز مد نولد اء لم زىرنال نايبوصزل2/ نب لبنات ناسنوزإ نكح اعرزت

 نسمة ناو اسد مقل دوم نرز. لأول دلو ثعلار هيو صو نانا هلا لاكمأ ن لن( مرو ئسماو نصخماو» عسيم ايو تافرهنزاودعز اثم" نزلو م هنعار لماخ
 ريو يدلززعإل لع بمكب لوصول بطيز بقرعلارو وكنز فيل نم 0

/ . 



 ه 0 1- 3 < ت0
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 الع يح ح

 اماوؤتإ وزر يام هليل مالو رذحا ملا :لازرلاو/ هرهتم/ ع رمعون[رعل
 تاعنلإإاو بكاذما بكذن: م .انئابن وصولا زور دمك وام انا/يوقلاو قرركز تس طيبطع
 زاوجاحزولرل/ حومولجم ري ابيه عراة ئئال' هع ست نأ ديئان اب لوسولارمإو/
 منو روصغل هين ويؤجبرلنونمزبمدل سان بأ نكانر هي وفويرعولا اع لسرباعاج او

 نور هنيبونزللازا اعين اإل بس عنووبع/ى وعدل ير لرغو ؟نوسيلام مم اذا
 يرضل|رامكرسالا/ ناكل اومسلاب .اءرؤ] مه ناو ايل إد مت زوز خو قد اسع لح
 وسواد يك رقو 6رازسأ نمخزع.اعولإ د ايعلاب ةررك و ”ةغلابل/ هنن تسارنم هناك

 'رايفلخذاب ياوعرتصمل ريكا لد) لد جحر مير ان مري كن ةولةلبس
 ميلا اصيال داس ميو ميئ قبب ارتسر بلا جساوك/وؤ مو تركو بعض ل/ى دوبل رع

 يذاللو لفع ميزاوسال لوو ز لرد نإ لاف قلل لقنل نعمب لزرع كلو ةئلابم ميم
 لخبر مما ةيووسماوةيهول دلل ويضر لاعمال! صوره(: ذرب «امكال وصخ ضان تونا ناو امضاإ إب لس ورش السان نك نكدلر يس اطن وع لهل جير
 ىرهتقالا ىبتننهونآخ بوو اهررتتو نبا ض أ غحرل صصتغ ةمدازنمراضل قالك

 ىرا نيوديبل وتفوق ولَإ] برموالل ضن كر هدو ردات اوه ا/ملإ/ (ةركم#
 اوتادك :رر د هنا تلجارئرك ضزنإ ةّوب ؟دازك ع تدب ل م تدابع نم نوع نجر
 سءانرزيملاو اراؤ رولا //ل هجؤر املا هل ماريو مملا تاب نرخ نم لكوخا لاول
 يداب ةماعلا بصضيفلذ نارقروصرسدزو دوه و زييصوصتع و إ لاعجاب نان الرسل
 طرز و تدار بات جامل ء وإن بيرم رويدا دفعور/ باش بو

 سنا زسو] هيو يب دوجرمال ذ لوو لارسال انا ويلي زونل يعاود لاوزنل وت
 فيلو الط رم ياوطنا 4و زا اج وار هد ةزالم أ تعاقب دلع ءريلوجا ارلاو نر نم ةعاضلإ ترن مل يمل يرمع طيز ةناع ور



 "وددت 2
. 21 

 . كس سس
 2 ل 9 5 6 225252 ك2 9 ا بسعا . و

 / ا
 هس بت 75-  ةيس ++ 93

 تسييس - . 0
 ” ءءء ع سدع تسال -

 ع

 5 1 7 درب وو / -

 رة قلعتسديج بن/ سو عل ررمرحار لكل واني عوف ةداز ريح إو الاعطأ
 عه انززوو وغنت عم مضيزربخو اهو يطور ن م زاواولت ليفي ظيرشم هور
 نينو دوك نومك شور رمكاابا قرط عزدو ان" وشير هروجحو يكون
 و يمرسالع/ فا كرز: لعيبو وغلتلرشاناغ راو مثلو ينسب لو نصل بطن تم كم
 لد ذاجتنمو عفر وه هلو أ تالا ة بلم نول عت اعز ةءازجإل ععبو/ ف تنور
 ”ىزإ رزد اوما وز بويرصللا نع دوعؤتب )همز تاب +٠ نولدلج ايرتنز كارا هر دوه هو وزع نت نر طفش حزم نسم همة تلة اطزتالا لود جاو ةبلعتو قمنا وكت وام اياك او تعانإ ةاذوأوا
 ارو جزمه 'تكل/سنفو/نا فلاب كلا ايوجك زئارتكب بار أر يول »يمار/ لدا
 لازبإ ذو بز كع لج نوط عب رست عيارسإلو ىدرناو كلر راس نم لسير هيانلسيرر
 ىف وهب رنغبتل ذل كيلر يغذلاو لاب عتسالا ع كوم نانو 00

 كك اور نو نشا سو 001/6
 ن1 رسوما 7

 ليل 1 | نعم موانيإ: لالعالا ا ا 7 17

 نومرفزنكاب ددلضالا لاا نر واكتر هريس نمييشبر) ور جيب - .نيلإاورسميلل دي راكم لقب لالشنا نهم كنك اير بكت رك ل نين لوا ايت لفماوعو نك طيمنم مؤشر ع ب اعاوعاظو ريض , ورنا لن // دواعاوباغإ:عرلش ولاطريلا نودنمتش تف لام سو ليي عم ل 11 ل دسم فا والا و ةونمرلاب بازار وشتج نم نزح تاجرا ل ام ريع لزيرالراكا],
 ةيووهصوتنوجزفوتكابو يعش شاركو قضإ ينمو رقكتو ترك ضالا#
 درر دو نلرعع ادار وشلا برع زول بيس دول ايعي ل زعرالا ةركب ألا (يظتذخس» ,٠ ووزإ زمدال) ص وتلا نع بيلا ىوثم سيب هولثا ةررفم يلا إب :خرمأل ةعهص)لءوبالا يق اب اوخا) ةالوتما# ةغئابلل علك لورعنإو هرج
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 دزعكنزلو ةيفزدارسكانل اهيزابو كن نإو كس ماما زان يرقي زار كو ود
 لبق ةنئرتخورمدن لئلا هو تزهر / قعراهرمر ذزحم عدي ذلو لعمل نول

 هل زامء|ءاوجو ةببج وشن + وجو هروا كارز يي مازولا رب نوعد سلع «] ان
 ... مع دابح مرزعت ن/ نع ها ياوج ولكن وو ىلكلاو لزم لم هر
 :[ زال درعليفؤر مل وحصن: لمربرمو در اضعف نيررنم كرز نم ولمبر ةكسنر| طلو
 هلا لبق ن[لوسلنركرمو ةدورعب مخ ا صصقر ارق والو سعر منبر او بلة باص
 |. | مدخلا سكر نحر زج اام لعوس قاعترب وس ايرفع داوم | نوومدلا ندب

 يميزو ىو ةنرلإ ءءازعلابءدنإرمب' اها ذإو هضرقم نقاب دررعتسدلاو عب وْ طرانحام سيل رم ةهق 1 / ٠ 0 : نا 1
 | ير بدرب, ج لقفاب هر دلعما نلقي ةلانهورر دو لكسلل مفمنزى عكا لاب دلل يضتغ ربو

 ئحا ص نم نإو نرذلا كهنر هضارمكرنل عنبر لعج نير د' 6, عينغب امر روفر جي تيدا عبار لقسم / ٠ ات 8 08 0 3 3 3 7 1 ٠

 رهز . درااونبالاك ع ماناوب ماو عملاو لبا يزيو كيزبدم وتمر فل اكل دتسم سنمج

 ؤ . ضعلا قفل ره+ وصلا زب فطار ثور مو ]عيار شر/ ابا عسرزعن نا مون

 ا
 ظ

 | فريال مدرلا+ هيلرعو لهي اسلا+ .ةرورص ؟زجاد هيلع عشت لور ونار
 .اصرلع ل >4 ؟بنركلكألا ان سيعتو نجوازلل هله جاي هلي علاضاناو نولُجول )+

 | مصقول ( هيد ازلل وكم ويل عوز هراو ءهلاو 2: كقاورقيعتل مرصغر طلاب
 ولا دهوكع 10

 ا ملي هللا ارجو دجعنل ونعتز عدو ةيوونسو اة ياو
 4 لقتال ايرومفا [هذاف نورا تريربر كلم يأ ياه ينا نإ باء ىومد نضر كو هنررت

 انها عن عع يعدو عنلاوههعر لوالد كي الع نت منروتولذإ / به صوردكتالا
 1 5 در شرت ةزواع ندكد بكا عطاسم ل١ ءارزرسس د مامي لت اعمدإل نع هسسالا < و لا

7 

6 

4 

 هل - مج

 / لوم حا وب

 ا 1 ئىدع اورو

 | ةنيانؤوللا]م زو بكا ونا /
 ١ .: 1 03 ْ م ا 2 0 1 1 33 1 ” معلب

 : انه ل جبيراع هير 24 م /رإ ور كد كى سن ولع د ارنو مهم



 رغر عيال ريبجتلار حبابطلا/ءوارو | لمن م هميم ار سبراضؤفل ذهافئاسإ نقر
 ةريزةزبدارنركاشرب فاز ريمو ":طنؤازوتساو نكت ءنيسوو ايدي لعرأ لاذ
 لوف نإ/ قرالاءاملاو زشسسو جي ندع طامي رن لازإو ينبح ملويف عانشالاس/ “0 /- ار اراه بار وعن رب اصالا ةونعي نم باني انور وحو لاب لنا واف مست مني لع وش سابو لوري وتساورلسم ار عرواكلإب ودحر يطو دنلوب لعل نم اونو راع ومر اع .وسور لال مج ىداضا ودل نابل عزل اييإ عرق

 رز يردزعل ,بقنلالنزهبعرلوملوع نال ةيئاطلا زمزم لون متل الينعأ ال سل ( سس
 وهلا ضر هلبعلا +ةيطلم ةسكل درا نصبوا «:ليع بتل خوك ة لامن ةننسن خول وع ببسب ناهإلإ/ ععب انمي ) لس جي نع [بسم سابإا ميورنال ربو امارات
 هياي) يوبزم هزيوبز موتر كعس:زروعلا) تبلل اب .. ١ ير زرصنإ كاس نزع تيريريلل عجل ذا زال ليت ةبظاو وعمار 0 .. قرا دابعب ةررصم وكل ببتر ع وص ووصل نو حوتتورالعو ل ل | | زو دس نيلوال/ ل عوف او اههيدلعلار بو براز“ / هرم هرفالزنتامدنر يجر نمو, سدير تارتس تجوع يصيب 00 ٠ وامل / نأ "وصخ اسير 'ةهئارر إو هما وصل) نو ..بم هلوفتسزر كت را .٠ زا زرومالورزممظس نو ونو طال قباتور عير عير وس ذ نماسر ريلصريوكونبا 20و نسح نزمزلل جسر نركمومسر سايل ب دور تفوأ ةوواكنا ةلانهر سدو قرا

 ا وتو ةللرسلل نز داون : د ؟لغة يوان تر مكلاب جو و لقاء لضإر مكر رز اش إو هع عهتتمب ١ را 3 0 ردا اياب رماول اضو ةعرشو لءانرورص نودي ” وه يرعلا ىكر ىبوي و نانكه م بلع ر يزارنوعزنإف رك يأن لمأو/ لهو 2 5 ' ”شدغتمل ا را مسالم يرانبو ليتل ل ل يرث يشمل ناش فوصل يعول وزار هاو دزشل رولا نازع ال كم يس ير وهوزيااواعل لمالو :ةمرعلا نول جير زع دعا“ وتلومسةانش|ويبراسلا يرسم .هنارجو رم قم لاخاو| عزملالع بصنإلمر انا و لوادر وهإ نب ةلقو وراق علا رفصاومللا م هش ايسسو دعت

 ع



4 
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 لمدرب دلوضك, بة عير قتل

 دالبن نهر غرب يبو ةسونلا وسلا بوتس يف نمو مند نزتسس ايفا زللع
 :نجاومر ئطاومهلتشارمل م رمسا و «ءاقتعاو مهلا لو هرسؤم كرر د/ نع مولر وتل
 114 / لد س]لاهنإ مول اننبد ع عرولما عمن الزم) لاترإ وكنب داع ليان وسلا
 مؤ و سدارررش لا كبدلايجالو اكلم سلرح, رن عمران /ئإ 'ى صرب
 يولع لوفر ليل ةرغمانس الار رزيهؤنلا لة وعد/ا هاو عاساإو لونعز/صاوبنت
 اوزصدمر//م سلو و نم ا دعزابار يمس اه ربإاو مؤنس القتل ر هر وشيو لفعل دلو
 جدك ل وساو زضعلا رس نملك إب وفيس إرلمإل طعالخ هلاوربجز نلابربإا
 "كوثر نيو رإ/م يل بنو ووتسإو م ئلامج طوزم نكي را نر لافج لاذع
 داني ريكا نإ إعلبل د ديمو ىلاذإ عل نم ةل/ و قلقا احريو اها نمر يل
 هلو ءدالاارره و عاشر رزيردا وع بمس ) كرس نودعملال ينعم ليغو عيربلاب
 نينا نا يؤالإيراكناواهرلل لط عيرفاتتسال كنز يانشس/ ه4 نعشمم لوح ني
 نش ٍنم عمك ةئاو/ل فتن, طإو ددإ سول ع مدرج ال وسم عامر نكن اواو اونمم د

 ام كتر ررررر/ دبكة عاضن/ن غارب اذا ويه و تر علت ن لير دتططماخربا ٠
 نلف بشونو/ سوير اله طينموسابز] دل/قليزلاب نوهت يراف نودع عاج
 ليسن ردا) نم لهصضل ةنججالم نوبل ساري[ ل عنو نرثك يكرس + تاخد مة
 رفا بهجواءاون) ناد هراروص مل لخْرم اهسشمدل] ولى لخذإ موب +امعلخ نير

 هدوسوب ؟قر دل/ قلختلا ةاذؤسرل نوتلناكيدبو | ةارشارل نولعبَتو هاهصو ةئاذ
 بوكشم و يزن سور انبب لعد وزب تام لا ب زبجوام جت قلن نييلعلا
 نم ؟بامؤكانلل مقبل هيلع ةعفنر فوم ند طفلا نع حر اخوه اج لصبدل فل اح
 .. . ماوناويي لح ناب هرحكاو وي رإر باقلل ةفوم هجهانم نكن اهنسالا حر
 كوت مامر ابرد صعيو ءهشبام عون لكزبع ناب وطن ذا 9و ريفاو ابن
 ظ اد مام ةعبر| +6, |وفإ هيب مهنر ير اهراضف/م 0 هيوم لك ررح صخ نإب وهب امش

9 

 ' كارلا هفعلو لحمد ع طلة تس يوفي لإ 0/0 ب
 “م الع © مالاوينلردلا نمريلل هلاصتابر دلل سرب ؟ لفي لل 3 لاذ



 ا أجي امر ترد /ئلخازم نعدبتي اوس وه لع ع جراب ةومو تو أعو ةناوق + لابس رابح ةليغاو وتس قعبلاوس دوتس/

- 

 اننى

 ذر قلح ليد باب زععب از ريلع
 تاو لف نور هرفي و

 قلل نجوما توني 7 رضافلازكرركرفاوزتسماوع نازحي وكم وور نورإ رس اذلاو تح مار بالملك اوما 9ةر ل رقأ اقل
 ا ةانرم) ماإو او بؤر هس زيلو تر رإ م ثرح عورتا لطم لكتنرنل هيه, تيررهر قمزيربتناطرلا نيترو كزؤح لمد ةوتاوار جدارا برغل يرق عب قباسااولت ا نااع دوجولا !با ياو / ةعوننلا تزياكلاو ةيزذملا لد لل نم لططر ار ازرباو زاخإ راف ام) س قي نئلخ نب اننا لإ ه/رر رب هن: تيكا" هزل "زمانا د اممبدارزملعلو نرمرب/ نآذ >يهرو مقوم مللي 7 . نلخل ع نرزموم 1 6نيح>كاؤبع رار ماوس باعوا ما / قالب مثول 3 22

 نإ سلاؤلذ ليكن سيو, 4 اني عز بجيو لوال لع لح ثاومدهبسو م بيرو عشا راج رع لل هغزز ورورد وطيعإرسإ فا زمزيازع تود عمبس نمشغي فراس ملزعت ,ر م هرإ تفاخت بوك تعابؤعملا لع نيعياكلافوه/ر رخحالاو لورلإ مجوز عر وصمالغ/ كولا مل 0 ١ لسع رفزو يطاض كاعتمن/ليودسو نلع ةارذوض ع يافا مخل ةيابحاو عاشلارمس 0 م 00 يلج ا ير اي اقم لا 1 1 اكن ارناف لاذ/ ضوماعقو ءاررصم رص 4 لاو وطن ناين ل «دارم عود «ريصمر 7 مركزها دإزارونيزز كلذ (مضا 7و  اعوط للم توراييوزنضا ةزحاو 0
 ظ

 . ةفريمو هضاب مددت دعف وعوض يل هتساو طع ريتاج <
 ٍِ ا

 سلازرو) تاهرإ/زماوج اهفكجحو ء] ركب هيل رزرلسفن_ هتاكو زولك“ بكاوكلا ذاع 20+ 0
 كامو زميلك انرل رسنإانم وزر وزو هناكدللرعبمل تت 122 1

 | 2 رتب بلا زورجد هربالاعاونجرب ةإم اهنزو يره الابل يعن خلل“
 ١ ١ ةفط وو دوكو لل فعال ص مؤعرد ماكو اولا يرش ؟ازع مصب نارمرز#

 ل
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 ١ عزفعن اًنالعشلاد
 ا و - مملح 0 ا ا د ظ

 أ برومو عامل شجون زراعي يح اظتم

 ظ

/ 

 | 2و توب زويل عرب اروع عوز ةرارا هر هلو ملوسل بعصر رقم لعلنا و قو هزل 1 او نظام رو 4: و ادريس ل
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 نمد

2 1 

 او يح بي وبحب لج ا ا اا لاشي
4 

 1-25 0 2 4 رهف 5 0020020 ل 0 ل ا ا
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 اه ارم 0 ا هولا زوابا اعلاو نوت وسلا وع 0 ارم عازل ع دجقتسال ليل فن رص خنين علا: روم نإ قمرا نم ناذ مرر رباع نم لاح 6 اوقع 0 . عي الوب ايزعمصل) نصح لان ءلرغلرل لج كرا ؟ازعلا فلا /ن وعزل يلع و حا 4 «رركنال و دلرمإ نيود مو تاوديعلاء انو اينرلاوم] هيب اب اوني ل زوواعيل هقي زفياغلل هنو كر قينعلا قإ ير ضار هو عرب اح يلا 0 نولوتتسب ايا نانا و ارز انجي ذو دكا د ْ هانم رازل ناو نإ“ | يمول ذم دب ران ال 0 2 نمد دك لين[ 06 م ايو عرار مو حياؤلسبو طمنوني ماا 1 ل ياو زنل ب وردا ههرعتسدلاوخاولمفل 0 3 اا 0 امج ب قضا يش نزور 21 / 1 نك 0 در يلع ودق ىزيلؤوب مب“ 0 ب ور ريلعوال لاح ديكو المنإ 0 00 ظ ل وس فس زرت بو ئصبلا م ةيبانع شد اومل ؟ةكنال وتس كيل موباددر ورح يلع مين نورت نيآبو ايلبتسا نول زر دولا لت بر ف نين ل“ 00 ركرلا 2 ةرموما ماع تلد 0 2 لاوإملا/ربوفنااو رض لو اولروح لكن طنإ ب زدلل ءررو نم_يبانخدن ىبسبلوا ال ىضشن ني لكم |ميزمعر انوضن/ل بز ازيخإب |نؤظنام ج٠ .ن 8 نهن ينال جرب ظ لق فنااراغجلاسج بروز لعلو يثوإ يبؤنا ا وسانيا رش لهه>7* 6 اأن 0 . تا درا هدا ةضب ناب دوك نر - 8 4 0 طر ابار معهبر يبل هش وضح اب /ه وسلا 0 راو 1 برجا . اهزفحاةلاهر ءاجلماذ) قسرا ل8/ رك ربع ومد |:اكعاوأ ظ 0 ٍِس ا ىو لاا 5 هن روس نااع ب و [ حب يق بلا مس

 . نر ظ

 ١# ا 0 ا 2

1 5 : 

- 



 ١ 10 / مقاول ىزم اذ/اوعلب علو لعل لاينرح اووف ناو كو ىلا
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 0 ارسم فرش. ةرظنوسونو و تاي نردير ازال ارم

 57 2 ىدمإرادامز ايردإر ادرابإل 0 عاملا «مك ملأ .أزع

 7 1 971 3 : !/ ةضلإره دوصفل/ ن2 يهيرالا يعن رورسر | دواؤلا رو  كلونتعمو
 0 / طر روك رن/ل افووضمإ] بس و هؤنلا 00 هلو اقف دورك نر عاشإبا:
 ا اصفار راررضلا ل عزبل فر بع .ونملا ينسب اس نقب سرب او ّنِي) نم الضر سو.
 0 رباو وعمر 0 دار كا انم يجو كي فو هيبه اهكييفر
 ا :تق يباع لإ مكس دخاب يرورلإ ازمرز بز هيت هيكاطان ان وسلا ارو

 رب ااا را ظ
 ]رلهلا ءاوماقسب ع مشارحرج رم ا ابر رول دخايعرتي نادل
 طيور ازال تيا لنؤئيض زيبرا ةماطتسل/زوبم نر كنعد يزرلإ عر زمب/ فحم خا
 ظ لهن عال و نرهال/ كيتا نم ةمانننسل// نعم ؟ برشسا// اهلك ضع زر
 جير رعرورص عزب ل انمي يي دآ الإ يلع كزذشن نإ ري طربإل داو
 اوس خالو ريع نومزعْلام وبتكسب (يفلإ م جواوإ تولارنعوأ نرغار 9

 عب نورس ون يمك خ لأ ةنغإب دسار تيسير رب رم .نوردكو/ نررضم نار
 لا: لزب الع فو قف[ يان لند ةر عابر /ن السلا ناسا نما
 "يرو زورور انروو هك ا رداع ثبح لإ ار ةعايتسلاب را اءوة ركاب لديك
 كلطلا رع اهرب يون يقفل ةوعرتم يعلو كيا]لا/ م رصف رسام 202
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 0 ورا ميا يوب سبور دز برضوا نو يبل رنعؤيزل ابو لاذتم نع وربكسس ا زرو عل لقدنللوزعدلإ ةيدل/ر أ 'ةويبم رخل ًَ 1 رددبان رقالانزنع در ض) ةضوسو هدر لد لمعلا يارب ربع اا 1 رانجالر اهبالاي هارعن يار عشنا مب لبنا يلف ندرمزل اولا ةةسوب رول عاش ريب زيول طنز مك رج الط نزر وسم نفر ل يزرإ سدر سئل ايرع“ تودع ا وصخ لاو مؤتناور هسا لبا ةئاي نمر كده وز ةئيزير يزعل قلةاعتسال هك 0 وقم معضئرلو شنب ,لإبز ىّس اع ر زعلان ركيسلابمروزانل ررإ زج همزلتع ميم 8 اذءانؤ :ر)/ل عجو |وساوه 4 حجل سيخ سرا اما نول نال ضن سرسز 7 ةسمضردف وز ةفشب ناكر يبول مالديني داما م و ولم يك كدو ةدلز/ انزبامو لفن ال نع رسهنإإ مف هز دع اصح ترن //ل“ ناسح ال, / دم وقتي )م .لسالل ةلياعم هو يزف يغلباسر ييلبايو ىيثس) يارد ىف اشل/دورع رامز تلعم لك يي ى لونا ازع مشب وكي نإ |ذلو نسف ص ورد نيسحالا 7 كجأ ةزلزرو ةخللبقل عنرت يكل رف نم برج يأ اك يزتسال/2 مهزر/زإو تانصف/ نم مب هربدزكيار نسم ابورافل كي يازإ) نيد دلابد[// نل اع خنيسل اعف تنم زسمل جه رزاب كضنم) ديف ئيير ع جدراتسح وق ينابوجد/ىجنلاربكال لج يال ادلو
 لس
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 نيس لش نو أزل راو دان كيلو و / نكلاور/نوزساعملثن بورن ناو

 يعمل نرك نازوضرمبزعر دكر /لافاملثرالا 4[ نم لصإل لضرف لمدن كمون ىك ايي ول دج تدوس تدم
 ميازعالمل بلفعووو يآيينال ةهغموزل ير ذم ع/ لاذام لثر هير كل لور لم
 3م ريداو وح جزم لمح نإ دبع لوني نب ا/ لف نشا عبر يعوهرو
 نزف ل زالهورنا برج !ّيأ رن ةيلعجولو ةبونسل برايت همها يتسوبلا
 ىسرعو رج "مزن نرسلل كني نإ : :لصوالولار لدغ ا يعرار غال ةقلب
 و هانكرعبا دلاله الرو قيضخشار مراكز ىرع[ ضدك يرعأ للكل
 و. نرمو لجو ى ا ننابلارفو ىلسكتاو ةرجروتي أير فازهررسدآل

 لعجي هتنايإ تطوره هلأ وثب لزوج اهو عرراخ د باكر قط لشهر سريال ١ د

 نرلوه لق جام هيكتإب هر/ كن عنلا نع نوكبنبرل ضن ا لال لإرأر وزعلا
 رع يافا كار هر 0 «محاوشميوسوسلجذئومدس/ الهنا سروزطلا علك هش قف / كل ىرهاونما
 , نإ .نيزلإإع لاذ مظعبلمإع اح بطون زوج نمو كلبا تريب زا جبب هلانر هعامس
 ى يعول زم باق] نم تاع زم ئامووهالا بهدبإع) هزع لبس ١ذ/4/ة علسلا درربلإ ملووي نإ رلسيئامرب لعجيص جنا لق كريو هرزق تداوم لسن نمو مفلا همي وزاو اك لم نم 1 هلل يره بزاز قالا رسل نم منع دول نونمويالؤزلاوأ 0 لاهيزسإبص زبي تعا لاج 0 :قنواز بنج :يرمنم/لجمو ذم اينل ازعل حو 2 من فيس كانو, ذاع بلخإ اك زككلإر ينمرفنلاب دبي بلش / رسومات -زعلو ربعي ةواسم نمرب ٠ مصري مل عاقسار رشم يع ارسل ل رن ]ل بعب ناك نم وداد بلر يرن

 . ررزلتص اهتز فم لاقبا وصقل از بلل لمجال ارعو و زإ مال رج اهنععب تعج

 الار رزللا ةمالو جربتي شرك هينايال جير لل قانئال عينمو | يختي يذع عن زبك
 ا“ ٠ :يئالارمالإو :بنحالاز ضالإ نم هع دهرإأ تام ضخمحنس لمت !يزإ د بزل فرك هل واخ

 ,سلللا
 . لقبا ورا عرعر عرسال م لخدل اب تنم يمص ورمل“ بار جمان ازنرركلإ



 5 نويت بهموم يحس ا يور زيزي بوب سوو هوو هوم : : لت )كر بعام +

 نير نياس ام كالعإ 3لنذ/" ولاعب .هكذم ترعب ترب يو فلعت بح افمإو رهقل انووما//مهعبالا ويتنو)ر هنأ لك امر لود ىالخ يت نير . ا ةدإع ةفوظعساوصرمطمزر كرو وفوز فتم الل ريب كرال] نيرة يساشو ]
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 نعزاب باجخاو ام لآ منمر ع بنو سمن به ذوردن هزؤإز هاج 1 تووكي) بهذ سما نع دو /ةاسنانإوعانون (:زو منع وعقنلر ييال ةكملغ بلس ةم نط زنلو وب ب عر اع اررقلعا لم سمت مزلزل ام ةةفيعخ | لع (مزب قلب ووك يلا قتلو هن كتبا ا يبو سالما برلا مك نم مي1ه/لمنإ هواذئال لإ ذو ةماعلا يسخإ غل اك ]ملأ رشع كذاك 8 صوتو متماغياو كزمعل ارش ةلوبر لا تعدي نيلو ونفت ةنوق ةعاسلا ْ

 7 "و لزب راو لو منرو لملم لزب نقيس حيله ناو جلس ذم ةيخويتل . اصمم

 1 رول جرارات جبال] كابا و ا
 لومود] ضوم امنا نم ربع واهس هيو ص بلف إم ليلد عشار طلت 22 ا نور دوح لاكن ورهرزبر لغاوط ضايكلك يس 7007 0 نري دازسالالوض/اوشلاذإلرهل/ شرب رهو ءرتسار مس ردم دل ع صضنص كتم ديس

 .. نوزع لايام رز رلإ ةنمدلإ بب | دع م نامنالإا نرببامو/ر مب لحامو كم هارب ا 501 رع ياخ مجو اع :رزولا م كنرم لعررميقلاو جوع أ" الذل ودل ءدإ بيم زير ياا ةزاؤمارذباو نقال ك وارق نيمدرسر ملمس“ علو وهيوبدافإ رو يراضررا ويش ريدا دش الط
 مرا درب بترو/كاكن وار جوز لوسي وزني يتلا غض من ماي
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 | رف وانو ةللح اجي علطول ة وعول نردل/ سوغح تو وعرلا ابهر اقر 8 لوس ١ : . : 6 7 ب :
 | 5 7 :رل/هبياخ لوف لني لاكدع لهم ىرغن هن يصرعمل نعاعاإر ناسنال/ ٍفكللواو/

 || اك و نكرنادلا راو دعبلاصرر .دفل نم "ةيهنحو ةيبذكم خلوه رقاب عزو كك غيم +
 ا |١ يم دوعوتلاتع ون. خس ةوسالوهلعرشم ؟ايصابقر ادب كف لسور

| 
 ل '؛ ْ

 0 ىف سدت اناا لس نإ نونو دل رمرو ةيجو عر تسل ين وسعي

 "رم /كرعمو حولا نقشولعل نانررتم ان اوس ميلعمل داه عفت ررسللو منار نسم . ١ توررعر| نضاارنسلا (ىحزسوائتس ةلازكئ عدل ابوحويزنل باررذو
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 م راكم رلزاحرتملا دعو هر اكد لا مدعو ثيم هايرل لرفرو رشم وشق إلا ظ

 ْ م وير 5 ١ م . و 5 0 0 /وفداب وهلا ار اي راع اإل ل اوشا تيلطرور ل نيل ل ا م

 ١ نو و ريرسن ) زر نورس ةلبرللاو / ير 71 7 و ريررك نورس ةلررقماو رسنطإ يدل ناو طراق /م تلاع و قول وتسلاو ١
 - ا

 ظ
 3 يربي عسلابراهحنسال/رسبرلواتلاو فردلا عب ةلدملا الدو ةعالألالا

 ظ كيل ناو إو ناب ظ
 1 لضونإ 0 00 م ل هت ١> نم 0 ْ 1

 ا دي از ىانل طل, نمت ز موو م واظما زهر قو ولفم دل عريريو اور ير يو

 لبنزوملل نع خازن



 ) 5 3 سس 5 هيب بسلا - - 57 تحب 73

 0006 ا : /4

 قلو عب فا زحل لرهالاولاهللررأر ين لارواورملارر/م يم قيامفل عن ذم علل ىو 7 ويرزتنو رعبا ناراو حرير ذم كرتوزعيلا ل هر/يرعإ عار ن لات 1 وورد العب باكوكيةنه عظام نخل ةركس دوم ةورشلا ا حم 3 . كلو ود[ سرزعموا اش ال ايعانإ وو ةيلادنصو كلارك مرمر مل نركربد مم تر مع للرب لوم ]غاب ثاامو 6/ ميز من مرعازيهلا رح اع ييررزع قيج ١ دارناو امطير نود م |ورضأ ينير و هنيرو منام كرهر "يالا اهعتسأ اورززلا لانا كلئاع نزعن اناللاعم رع نر ورد )بسن اكرر هع هذ از عرين 5
 ,ر و الؤزتعا يموردلءلزلل لمهاو ارببل ةزورريقتلا ابار كيوتل كولا
 .. زار وطويل او) نعم هفودل مدرع قت ؟ آر ةضأ هيه

 ورز وبار رع لاف نيرمسإروو هلع عما ةلايرل وسبيل رع سرر
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 ظ لو ميارع مهل 'ء 10 ةهزكثلإ ا ةيازسلاب يقر بسوي نس لضرب كولو نبيا فر فيتم كامب مك لإ م اهلك ل رز ريرلو هلفعلاو ءازإلا دايخ نيو / فوبلا بور رثسم عم ينم تس مدت ير
 و وعل اب ىلرلاوم لاب ودي ليراودار//دنن رز هؤزنن ءاوصونولاوه هسلاب ير ىح د ستم ع هزمدراك يلو /منو»تماؤزخل لبر وزر ازعرلا/ + علت ةرربعوزا 2 ةقلربم ماا عيدي لبي يملعلر هازع يمئالر لري رعرركارصنارولاغبنيفقلو رع يسن

 ل ير) نم وحلا مميزا ظوسدمملا ى/ ملجم نيالا ناارو مويس نمت نسعي

 دناد/ئ لؤر ءاحاوز/_لعندلا نمو اسناجاوزإ عسجنم مجرم هيلاال بحوإارر قلن لريزموباب زيد عللعج جاره راف رج رار رسل تررشعل) عجز بيس بل رومملا/ ة سا ع نلزوضْيلعررسلا لإ خميلإ _لتكث ا
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 ؟
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 ركز ونامل اموديدرلاب اغينص مك كنا ررف ت لكي مر دو شاك“
 ظ ملل | ياوحجوا يلضنن رهين غال نيدو يفعل الار للا

 | ١ رهو لبرج ورز انازر اروكذرز جامل لعضا نّول قل شوا اوزا وسخ“



 7 0 1 م 0 زا روم لرسوم ا

 1 2 0 اذ تاع نع قا 5 م شروع ا
 | 00 ناو ©. ربع اوس ريم تين ا قنوو لونع ييطزو كارم يعن ةدكمس برو ديسانجمم

 اعل ل ووجهي وسمطل زر ءاظلهانزمر لهل هيض مود باي ظ
 ل نع ةتاش

 كل " ةجبص رهو ةصرئرصلريبلاب/ نو مرلشإ و لنكن رد زكأ هنعمل سيل ٠
 ماهم ريو عير قزرلا هكسسي هيب رض عال رد نمر بالغمم/ يدر رمسلم لكاريبعلا
 ٌ ا | ريوسلا فلازم لع ص يلام قعر لعجبك لع نم لكررن دن ديس نيعواككو_رزجرو عسب
 ١ قانا لاو نوبل تسير وس مرمر ايزيضول ايبا ويلا اصول ميوورع
 ا 00 بورش لمرزررهو ةيرزصا ؟هيرضم (مي نمو نمير كر عزم ند
 أرمدصإ مل“ ملفوملاا ركحإ + ءاذررو لكن باب رورو هو بعل لاوجتب ان ءلوسبررعيلا

 ناس ىد“ ور إل ةاذامو ءاوص مالا هايس او 2جرار/عيتب لوعوم 0س ./لرألع اهنإل ٠

 ا 5 0 رزيتخج نورا 0 ؟/بلظ الو اون دعاه اريل و هيفا
 || مايمشم ب 00 ممم يل ساااكرلا اجونمر ةعشرسررلوج ل2للدكرروهن

 |أوهورعت انا" دلابعلا هرج قبرا ارو نااار ىلإ .اًنسن نم ميل يف مدل صؤني
 ننلكا و, هلشلا لهن / ليو ةبلاسا مال نبع وف ةنابورول لميت تيب تويوتا داس
 ١ لعد 0 لجأ للامم الاد رم تيس نهال لو نسل الضو وارع مش البغي 1 07 تدل وسل هت معو ترو لسر) نا ولإ ليسو /لوجررلا تعري عتاور/ر يلع 27 رورو كالطفل ايام ماراح ريرونؤبدل ءلكال ونورا ذونليورزوشل
 5 0 باد لعل اعز: جازجص ركل لاعس ابوس ىف نر كقل ميرهان رز ةمايفي جس

 ! سرزلبك لمرتو ورب
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 / لجون ميوقو ال )0 - در الا نور

 مز يرن هإ لوسيرمم طارن اكازلا بلال هر خيرت هنت 0 نإو اونا
 مسهل بل ننبه 50 هياكوذو ل عبالي لك نم هم كش علاوسو

 4 اسك ةنس لاعمر قب عم عرش

5 100 3 

 ْ 7 31/لهرربعم نم نازملا لشن اوخرر/ جلال سل ار اسوي لص
 ظ 5 م درو هييضدلمنإ ايلول كلن رةلرار ف ع 10 الازد :نإ) ؟لخرمر/ق لغم
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 ١ اووتتوضعبناورم| زل دمكلا دكالة للا تي عيت وعي باك ملأ ناب نسأل نط و. رم حبت اورد ماه مالا عر كوتساو ل! ناو[ اظن اجا .. لإ ضوماب كل/زوكنذازوج ازمه عر تيرا عانندداو/ة بعنف :ليلااعنربنالاثل

 ةب فدل ةزرغنإ لانك ءاض/لورباو ةموكعاو ميزا ة يان جاين لردع 0 ترمار عب
 ةيجرسيدلا او ةمايفإ وب[ سيب عهرمسإ/ هادعا وسار م اللا لاق ةجاعح سمع دعس ىيب رو هكرذ قخإ ة/ ةمو مد دي لع ل سوا ةخا لمي ربل كوركرعب هلوانلزراريلرمال/ فزنسر لكا/ولاخ مترو بر رس ةيلهال (رنؤل لد ؤإ راش ازهر

 اعلقنإا لودر سافإ/عل كسر طيرهدؤمدل_ ارموعب نم هيد ورم عنرجل ف يملا] ير
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 هوت ..عساذل ءذان] برم نمولا ةيد//زم وبي نول داك ةعلسل + كورونا كلانا سجد ' هلك نياك | ىجاهب ا رولوبو ؟اوثمل فول يا دنع/ سون نعل اون موسم ' 1 نم لزو ازاتسدل 9 قؤمزيبدل بدلا اح :كعبزإ عبب ذنعاسإل 04/و ا فس 1 كلب مسمي ا
 ٠ لي 57 ايوب يقلل هب /رردملا رك دم 1 ." ازكمدإ  يرعياومم اهو ارب /نيعت اردو سوم ا إ تامل سلا عمال ناي قفل رن ع ١ 2غ»011|20110 ]1 ]ز] ]117 أ

 ا

 ٌلهإ ءل نروح زيرو ندو ارز زي عقبة يدرك امر لوسرل ده ع قتس| الجم نمو

 كيزذ ىو مب هما جزت لبو 1م كوخ ىو نو كلزهع/ د بج زوتيفد | ربل

 هظيزمول:اقيسؤم قرم ل مالا «غازتال لإ نم تونر ريب“
 ل 0 لصق ةيبرو مرر ثيح هم عرزلاب نرزس هي او ”لللا 21/عنارق باشا ل موو عسا | زي نوت ابا ووعياو هو ءلح هنخنفاويرل م عيني اص تسلل وغ اب" ير مب

 نقط زووةلاب ة لازم ورسم ةضحادرئتج بار غمتسار هن وسب اوزعل نإب اص لل ةحوسنم
 مس نز|و جلا عرشلا ناوسماو لكعالا و زبانعتا) ندلإزن/و يب اميو/ل املا ةساويعل 3 5 10 رود ع بازعرلورترئاكم

 اموات ارعاوهر نزول لإ و إرمو//لزن/درب لرعبر اسس انارابئب وسير فونعثا ا ا
 نإ لبو كرعزإلمنتاور عزنلابههمدو لكلا عنئاو مزالز/ نو هعلسح لع يرعب يب 0 ظ

 ظ (يدارعأب

 23 28 نيوتيسس ع سها
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 ف |١ ماوه 7 سس 0 : : ظ او ع كر ظ

 7 علال فر ودلع رزبم) ةفناؤورر ب تاو وردا عزز ينرب/ لبق كلو مينرلا لحب
 7 ردلا ريب للكؤ ير تضوم)ه دبر مس لإ شر حاولا يقعنب محو لو ب صا
 7. تاينريلاعالاذل بصتوم اا عرلدسو مل نسناس ععونم ةةقفوم ريوشويز

 ئ4
 - بس واهني ساداك يؤ زم رونا امرا نم ! !نرللل جار ثعبزإر كنار وشن كرما مذ ذاب (ركم يرل) نكرإ 9ترتلاب اوع رس |  أةكرخ ديطويوابتنو ةييزتاو رقما ةيمااو دونما ةروو/ووشام مللير .6

 عبس افنإا / ل جيلا /رالولو ملأ كس نيرة ضو / مب اونيوت ديب ردنئاورتياداظ

 ظ 5 وة ىززعب نمو ىؤلإ ةوومالإٍ زي إد صل ل وناو ةعافلإب م وجل نيل سيرو ياو دوش نر ير هكا وشي ويل لمد ضال و ةنكتاور
 ير ةيكيمل زعل هندومرإب او انل د ل وو لسر هيلع منال“ دوال هم يد
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 ولمدلا

 0 0 0 نح >4نلألا .... . نيالا ناط داتا فاح 00 لا د تأ ذآ ال هر ا 38

 فئرروا 0

 يوصبرشو مم زلنا لعو نونا فولوؤير/ لي درلوفل ع ةدوابلعزظفنلاو بالا ديون اا وكلن آلا وير و مضر إي تخوم ةيه] 22 زوو بؤ معقم انسد
 لرف منركو الب :فومر م جلاد ناك ن ماي إو م دل هر اه هبل قاعامو خم نركس ربلع ب . |. هنإلورعش لان لش زع .ارهاهلولهيسرأ كيلغيع رنج سس طب نوم نازعلاو/ ةونسلا

 نإ زعلا كسب كلف لعل ور بلع زواق كلو عت دنرلرنح سار رش
 هر ريزع دلل رسل ينو زو فو يضر )دب قف نانا] له وبلارككلغ + داع ر ذم عمم اهم نيكول ذاب لوبا نو ل//(وعنل يزعتتسا/ر وو صل تازب يع هز تاكا ١ قفز يجر لكاببإ ملل ويغر ملا ة] هيلع ىلا مع مهرب يلع كرري أ دنع حولا
 يوطل] مدد هه رو ويا هكومسو هل جابر يرضفمو /نازتل رفح 0 ايرع؛
 ا اوبالاطزوايجلاب«دابع نع ةيونا ليكي فءاوهو ناسندلاع ربو ءاوح+ ا وكقطلا لضنال
 ميلا منوع نورورذوة نابالإ وز دبا عم نجف زمو نع نال وصعب ن) يزول لوبن دنع
 قرم يزاداو ةيحعلل ب6ةر اك ة مالطا ب سسسنإ لدار (اقلل درو ةدلع يزيل 5٠١" رفنلو ةمارنإل قسزلا نم اإل اع نأكم ةنس ىلع فيرس سك هنع هدى نض/ىلع نع
 ام لعبر .ننزلاعمبكو اهمها سلا نع اوبسيود نك 52 رز[ رب اكدنإو :ةعاضنإ
 .. واد ار ريمرلاك اذار كزهدمجوولل كتير ب مدإإ بيبقتسي ها تلعل/اولعر ارش يزور جروب “لعب لئلا نريوتلا نو دقو رؤي زعز رار نز اجب نداحمب
 ظ [ مور بلع ده عدلون منيو ملغ برز ل ككوريرالوزإو ةعاط عذب اثالاو اسال
 جب ععيرج «ايعرن/ هس رزفننا رماني اوررفشرع لب 0 /ةي ريع دامتفالا زواج كف وفماو اقرا زمر زمو ءدعتس ال02 كتم ظ هقجو خيول اركب تب اووسماواوركنل ةإ ةزوعبا بعل زادد) كريو طش ا ويزر يوهم از راس مدل نوإللادةيزهسالاب ار جوتسارا رم 2 1 اواسط موج دلع عرب ستو هبل ع [ىداذر/ن عاطل ابدل نريسختستو م لرطارمرل/ لور

0 



 لكنا فيل بس من روصواوقجتاوفتجل ةاواوبرام اوبدفاذاوناك ميز ليمو
 0 سروركشلا/لزنبو كرمز ع شار جمان وو حبانلاب صنم ةلازلو ف ر/ نمو 70

 ذل راو تلنلا و هفلو دبصت) شرك نجر يدنرو نونا لت ةزوو مني اوس

ترم اس أر انمسإر عقب ناكممب ةزرميإ انو نو رسل
 | 

 رك دعو سررت كعرثاور شاقل
 1 ولا6 راشا لكاوشو 0 7

ّساىعمناللماك نموم لثلو/ربالإ هنا ودملا كوي. شن ع سفن سبحو يف ليو نم
 || رو

 | رس ةيصاعلا ةزاازاسراب سقايوراهمض وسو تن مضنررم يرن تابضنؤيي ديل ا

امو اءلعار و سس _لرغك اه كرز دررئاو ةفوعتلا بمر ملوم ١
 ا ىو موطني سم هذا ندهعلو مك د
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 وير يدوم عيال عججو دمافصإرو ةلعةملفاو ةبا بلا ةناع بلغ ب زرابهيضم ٠

 ا 1 ا 1 : ١

 0 يارا بم ندكلعرو يا طونرصتو امم دوو يدم ءازع عر مفي يدر ارا كلناع
 1 بق ةللبسعأ قدمو نيو نا طرب[: هاربسرم «رير يلملم عبق طبؤإ لم مواتر امي نيتسي/ عا ئناو نزملا يسم لروما كلضصن نمورمز نمد خس

 ظ ناابساعر/ا ينكر اكيبتس يلع نأ هر ياوضو ندع كر وجور يلع »زفت قلاعإ بيده فورم نجد اكوكنإ لستم عروس باباس سلنم «در نكي زم
 لول صبلإ ةلسنرلابدارإ هب وو قر لنم لسن رزان 3 ةزانرو تغلب رعو ع ببن رز كبلع
 يلب ريو اسار ةقئلوش يتلا ةيلبر ريتال سنا نيوميؤسإ رف «اةيمسيرصنزرو
 5 يوامعنز] ثيحنم مهنح  ةهنلا ةفاذ/ نا ناي نزور ( ذاب ودل ةمسلا ص جيرناوممتبخ سنئإ لإ «داسإرإ توني فإبصتانزو زور 6مل مانزرفو هلأعير

 1 نإ ملف ررلاو تيمسلا هيد ينل نا مطيو صم دما ذه ما وعزل ينير
 رانازا ده بيع عا لاهو تأ عزم .الي اهلج لهن مبا زمن ةينإ سني
 ا قعبلا لرب عل ةميرب هضنع بيرد نم لهو انتو انإف مهو زوار ادت بمي
 ظ اهنعج ليإ قعبأ بسبب سل يضف سلع ميل دا/و + دابعلا/لاوح|لعجيحملاو
 ل ك 1 فرر/ رق ليلو ط٠: دو اكي#, هر /و ئضاو عة نم ارح 07
 ! منظاللرعنملإ ةنمبلكتن م روزا نع دايز ب ال/قاسم نررو/لسشن]
 نسور بيتاو/ءازب نمرفن بداز الينا بعدل نيرو كي كت ريدر اون لشاب
 ١ موف رس ياقوت ءوطقرامو رم ابترم ةناذ سمبل لدم هيلة محم الابحار اجو در ١ لئن اوانيركذ روز هليزامل 6 زمور تسل نكامزر انظار رقع لدعبام لمعت طع يعني ”هزقسملا || هوز ردود + سمضايورشلار يك ةدبمحاطبال ارامل خيو يصل اهب رنشلا يطال 0 ين ان نا فلل تا انيارجوار وكن ع حكل زل لعزربباوع ضير وار اسزاسأ:
 [ 23327١١ ق"يرهاجبرص امر جاب ثرح + ينور اقمئانا جيامرهفو زْساكَس تحرس
 ظ ظ دانا بدإرإ ليصو هي ابنا مال نورا زاوجاخليل :ريالاب لولاه ضف ر يلع ل 1 نو ممول دون فقع كارول زوو + همي بل جسرا انج عزبملاو ننوولا

 نإ |
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  0هول مقل ٠  0١ددا يبت ان موه: ريم انوش تنيرمروارعنؤك ليلام رغب اوه ىزيؤلمأ اا تيس زوو |

 ماد ”نخ بظعي) :اعلاذ يبول نوم ردلاب برع غر اهك وهل كي 9 ظ
 لاجوا ,/لرهعمو/فطاع/منصؤرنز حبت نإد دعكعل ع ةمرزعم اهو رز تع نيب
 كببوسز اهإك نوم ب اذ عي ةدإ زوو هرم نرعص سن ون نإ مظتاو رياح ينعم
 نراك باز بط وديرربم عجول [وريغ نت ةازينيح رونو اهظرومنإ
 فيكم سماوؤعزبل أ وصقت ع رخل اع ءاتل ليزر نموكة رب يالنح لحرم هز نوع
 ةلدقل نراع كلاب باسكارو وو يان فو طم |مالا 0 ةيضشفم :ةلع ةقيتشإ عوصو
 ئن نمار يَوْم ليلد هلبعامورار لبيس كركمشول جزع زك نحر كت
 رع او م ا 0 لبزيو لود

 ا نمسا صال يرسل يملا نمعإ اشكر نمر كي مكارم مموف عيسي
 مه وسار مو بوز 6سبيت ينصف نرنلا# ىلسووبكو را لش عين منعم لوسيل
 شيل ةزيومب/ةزرلاو ترسل /قلذ ني نئلاس بلو يبادال] لم رط ليس يو ووررر ميك
 اولاؤي دكت ميلك جنا ملال[ عن هماعتر وره اابجإ هيلع ل هاير غلو طم زد سس دع, بعز زعل
 لعل وكاس البس ؟ب/ئلعجو بزوغ سنا | هلو ئرإ/40ل هج غر / مزيت كدببو ٠ ماوغم وثب نا زوو تاهل زمور صان هنود نيرا جك فر جام يزرع كح أهلا
 , 7 و ررؤ.امايلا»لزهاو ك5 زكطلإب حاصلا ةيكحوإو/ م صاخس نإ اورضنس كن وركن
 | مبا ىمعما لت الرتزركلار ربل نال ينو تو اذ, م فعلم ازنم قلع سار هع ير ريو مم ززغب
 'ّ مر .انازوب نوم كيلا ءجورماع ٍش/ ضو طوس نم نوح نوح الضنالا كاد
 منور ام نيشوزم لعنالااو الربإا كد هج نزف وف ف اضإ وللا در زبر /قلةنرو :لملأ
 هةر وئارإ ةسعص) + تنكلو هيارد] تيلرل اه ذإ عجنورهيل/ لع مسمن زوري يلا اح

 نبك طروم نوميلكى عاو, نذل لاف لانو دانإل اك باغإلو إرل ونص اعبرلا ظ

 رد دكريزتس جراب هوو ع وتسل رعي وسو نعمل ف
 لوو لدروفافلاذإ تل] نرد نزمفسجس/ث مسمل انكر دواره انلزويزلا نأ جن اروشلل
 رز و رزمورعاو قعفاوريرششلاب ووو يعل ةييذ نولبال بعمر لكي
 ميلر لزق الإ ىوسإ داو مه سل لاف باكا م لحر نحو اذ اكمل سر ميل“

 ش



 عب يعانق رج « لك“ ملولوره) تان ليال اورو لو داك تم بعير ةر جم“ ويزن نلاس نيو مارعن لصض ]نب رداع نمل ولعبعم ةي اهلل ز وتسيومنع يقبل بكل نيم غم مدلول قلن ءدقناراوه يفوت ةلقتللو لدنل اى ذا“ كلازم ملافنا و ررمج / 4 نوبلفت مار و[انإو مل ازع كار فان زب نخل نإ بنل اه لكرع
 ”” يف كرو زم هل فاختار يحب كلذ نمو نارتكلارح امك نيمرومك/نزسن لإ نأ ٠ لاو وجورفو عنز دوك لال هرحاول تن | نسر ع ةلزل هرلاول/ زم زئزورمنال
 نم هنا ر قلد /ل خض/ ]فم ميبب ب1يبصار تالي لؤافزف/ م/م يائس معلا ل
 تري هرحاٍ باذاو لاق نكد سقرش صرح (خيساذ/فيفربنأ .يدل/ غبار مل خازم ده !هوجهناضولوبقمهلارلعج تح |.زب دلارلعج ناار عنزي كيج ملا
 .ءلالد 4! ذ عوكل نم ميلف ودي مكوه ةباكت زمرب مميرمل ب اغزل دوس وتقر“ سمس مهو ضزلارلا ناب ةاوريديرارتاةل الشمل هلعبعز رز سنها السنام
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 | درع نادرا سلال لكل اولعجر يجن فلير نعو قلغر ا :/2/ةرتكنو ء زو اًساَبنَو 000 00 وا د جزمو 4م كل انتزنصرحوو الا رو زور تيل هما ميو ةعاطإو 0 قيم ىلقنم لصقا ؟ىوراودلاحازه سواءا ف/كزح از سزم نك ناز ويكت 4 )ل زر
 07 فوزي هلو هلاناو هير ةامنيو هوو ايلا, تنسو تنيسؤنرريموؤهو ةسانلا | 2 ىيويوازودسو كدناع هورشتاة ادن دكش هب قيراط . وربدوف ور دبس ةم اوشا »بنر رمق رمو ةهاطل ا ايرعيرق كل >ةردانازإ م وره اشب محابأ انذلذواو مح لخاو مد وصأ عجول 'وهعو يوما أ ىوثلا» عروزبوريطباز ليش وه وهيوردم وز هل نويت ردرايص مسخ ا 0 اا يظ مدالعمر تاو داس زك را هب وش ملام وكلام كانا ىو تك

 ةد طمع لك انو زرع ناو .اشرلاولافف لالا زم زودت هيل نهر



 ا ا ا تريك ضعبوو زن بسلا ندل لقب ك// ذو م تيدا وسو
 1 العاب هلك نو( نوه الا ح نااع نسكلازس ملزم نرفع امج لفل ميو

 0 :نونسمأ وتر نر مكزراى/هنمالقعي هيف نم يصر يا ةوتك ا ها عم تا
 ظ 0 حر لانرم نك اعف ميزعد اون رمل د ني مذ مررت
 اج .:/ فور هلق نإ قعانإو ماو ان.ابإ .انرحو انإ ولا اب وكمدهنسم مراد لرب
 70لل هزمورهافلا/ لق بلع نيلي وني هل لاى هدر صكداب فرو[ لوعرلل 00 ا عا ةلجااروش لأ ةقلزفلا ةيالار ةلسإ /,!ياربتت 4/|ييعاوضتام .لقنالو ةيلفعم
 ناذفَم مزن قعلتاو ةم] لكان[. طز حو انز/رصربز+لاقال رض يو ع ةليذ سائلسر رام
 موب طم ناوهجخل فض كل وهشريلشنلا نإ لح :ةلالدواسو ميلك لإ طم ينإلوسإ ةيلست
 قيام ابك بوش نزار اعتبار يصور وكيرنسم/ يي فسا
 يهل برب ةسواوؤلب* نوعشل 4# يلع حو ريير مو ركجر له زيكا لا
 عرب عمي لمربإلرسل مانو /,ىزشي و/أو حو ئرورب/: يؤ ككوهو ليسا« دفم
 انذف/رز ف / ةاكن زود كلرجا كم زتلسر ليان ول كافررحو دورماكع جل ارق من/ لوالد يوسل
 زكا ضاع وكتب كناعررهيسد/ امس يفنن عريب وقد ارق ذل نير يمل 4
 نع ]زن بيكو رباه لزم سفورفر ومع لدفع وزنك زركون
 ديد يونس كلإزإو ؛ تعزر زيزي قمر ق سدابع نمور تور بفثام ري غامد مس الوبابإ مرض سلا ملك من ةريلقنل/ نيرسياركس/ نإ ير دقرو | برا هك سنن
 ]ف نرداإز وب نمار بس/م ريو نومم منير دع مرو + وايل[ جزيل هل لاك ريزاوإ ريض) دبل كرهإ, | لجو هلعجو هماؤاره امو لا ضرس و / ةمارمن/اج ينسي روس اعف طونزلإ عن ووبعت هسا نم: ع/ قر هرسا»ةلاع زيردوإ رولا كاهن نرربمبارتركسا رم رع اعلا كولر عبام روع لهو عفش لس زيغلال[ازيركلاردو ديم زو كومار فو درت اور حالا
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 نرد مبدل ناالوبب هيلع رهزوبارا 0 رق زواراق/ زل ظ 0 مضلل هبم زر ننروعماو ا“ هس

 ىركت ف 0 نو او يال لكل 4 1 ظ 1 /مؤقزو بيز تريب له ع ميار م جافش يقعب ل 0 ١

 ابار ميزو ملل ا يلع لرصإا نم لعل هلم تعم لزركو هم ار دونم قرت بيب 1 عج نوعج ضعرب اد يفأ هو كييف رسولك 28 نيج خذا 7
 و 4 ارضوتلل نيمو درجه نما ةلاسنر واقل يبوس زم دولا عحدص ان ومو مام وك بين ؟دئلابم واب ةلكع اهو داوف خ رنا لعوب قر 0 الفلاس يافع يولاب كفنم وو تلوشيمل + ركمتاو كلا رج اززنعام دق يرش 4 ار ا

 بضم ذلز متر ناعم يعض هو هس سارعو« مثلا انيويلولا*ل انو 00 0 ير افلإو :كم ضيع 0 لشر لع نإ تلا زه لزريولاو لاو عصف خد بز اسس ' ميلعلوسولاووغتأو باور ووك أح نإزعلا ل اومدو بيزو سلا و 0 رو ودك نا : 54 اة 00 ا ازهر لظ ناو رعر روسو فرت .[حالو تراي 0 ظ
 موا اف عوفإ نسم رز[ نيمط نشكو قاب لاو يّقغان ببتو لمحت ظ ريسراكإ كر 00 ديوينرلا ف ةرلاب قرع 0 :يمرفلا تري مكلارالبإ أ رار ا لاب لخايرم نإ مو عر ةيناحور ظن هز اردو ازيكعبالا قيل لديتلع_رر ورشا

 رلإ ةرتتارمز اهلج ةزوا يل يقوليند ةدرم| ةيؤم دعت هرمززظ نهي
 1 اباوع 6 «ينر فزرل] بفو) ةسلإ سي انعفوا 0م /ددضصعب فوفرتعب [رهش) قرون ردم 7 0 زب لعل يدل ]و يسن نر م8
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 دوعن موبار رداع 7 زو دبر و هس ساره ب

 اوبطي زر ل ؟رحاو ةمراس ان هزي ناال زل
 نم اهورصر نوبل

 . 0 .يسلا نة عيدا“ 0
 لوتسو بيش هوو كيتا انكر ايدسو وبار زيكا ردو 0 009



 بلغنا + بلغ عال ةرولرسال] ةعلاقرز ب ليل تير ناوهو ريدا اع سانا

 || 000 ٠ 12 6رو هيث هول للي نتا اونو ظعز عرج هاكر ذي لرزر عبء توا“
 ظ اياب رده ازوواب] د وجر طيوسو اناس ءلوصيعن ءاوصوس نر ع اوشعب

ن ةيلعإ رز دياوسأ ىنرمع +:ئلوهتو هيو
 زورو 20و نمزرسو 1 نو

رز اوشا عن رمد لا :لكذإو ٌةتو ن لو يلع ىافع ارق ور يوساع قع
 ظ يه نإ! ب

شستل الدنس يولج لظهور و رعإفوةؤردعنار د وزو زينا
 ا ١ "وا دمرير

 هع ز عقال ميسو ع عرار قتل تس ربا امون عمد دوو جان
 : عمت 6 نييوفل كل :لعج/ملجال طررعشاو انيرزا# ل" ضدبر عمون اوم

 ْ دقؤإو 3 نعش عب ئيو هلوفي م يزإر لشإ (ثةنع صدم نر لق ترودو نم بيد

 سقلدوو نإ ومص هتامغاز ترسوسع اب ماغير كول هموف عرو ىاغب
7 ' 

0. 

- 

 0 . مورألل و فيؤملومو معو مر ؤ] يفي ارشعب عمر يو لشن الا هريس ع
 1 نجت الا ذإ : عمل كالا دصو دل نأ م غح نمازرإ فسر نسي لع

 :رضابروملةردل وتر فل ةوزمزمن بسبوومل ضم لس شع
 و نادل كل نإ !جولبوسزورملغ نمزو ناتز اج امر ياعلا ج/ ايءاع اذ د نس
 عر نمورسلاز عب نمير عبور زي فبل نركرلللو ذادذ لاف نوزع

 يلعرناامإ// مد عب كو فلولا مد بيج هيلا عدز) هينحاو ينثر بكي
 0 نإ هّحح نال نرش ؟بزعلا ةبكر ربنا نم لزس إيرز ؟ سفير كور يضر
 ّ عب هب/ لعين صل نازوبيو يسرا كيال ثوم زبك اهبازعلا ءدبكك ينير زنا وات

 1 , ب ل4 نادم فارم زمن و عشت اثازديل مكر تشبا_ روس تجنب هل
 1 رالاو رو هكر ورش ال امآرم لقوا مباع دب انكم, رسمت م

 زعيرزبار صاكرربيرئاوف نكون بتر كنز وسل انزل كوخ قاما
 -ن] كر هلابازوومر ىهره اس عرزه نييك انطإا ؟ واؤتس و يغثناو عمر
 ظ كلج الل| ةرز يكلمه و هيوم لعد مسجب ببعس ؟ جلع طرعلا ل وسن

 أ|| 22020 ةلراجونإنايرحنإ يهرز تح رت انساب ى علوم قعر لال +ناكزمز
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 ىشكدراو ]|

 0 سيوز اور وفجر حو كتل ننزل 14 ا ل 0 رمهغل 2 ْ يومن ريو 3 زععزتف نر لب لنفي :ييوتسوع 00 ظ

 ره كرر نإ ةيدرار "م انر صور فلا *

 00 نملم 2 .]ج لهزو نانوالا | ةكابعبا نكح ل9 نوؤمحل ةملإ ناقلإ نوم انطج/مز> .رلهور يس /لنماو# السر نمكلف نانا نيلسإ) طياز :نرإ للا ورهف .ءانودزعتاوؤعو مومو اا كار منزودأ ج 0 رو فال ليلك در] ذر عب 5 0 : ىهرا ماب ةيزساع | نوتوعبال و ءرتفم ين عاناجز ب459 زون |هركساب 0 7 كير
 9 انو لتر كلو رلتا للا ل مر ويب سين اع لاارلا وبحر تنل 3 اع رسال رهاب

 . لؤي ديالسر 0 0 رمل له و ل
 | نم لحر اع نق ال اره

 1 نور زمام هس اة لباب م طم

 مااا نيرا هبل لاعرإ ل
 5 كاب

 1 1 زوستو شعب نلقي 6-50 هر هإر ,كروضت
 بدر نب ويل وهدطلا ال نر هبت اسم ل ئيزاشتالا

 0 تاك عل نمو ذم وااو / .ىراسالةبرهب غلا ويعلن
 200 0 بيتس ن/ نيو وشاب كرنع رمق ري بارود امنرارياع باتوا اسهال (اعلا و نرمي ارسال الز ناب هش ىو رو هيشش شعل لاش كلنا كلون هودان حان .تابارئاغروعر جاك“ ا 0 "واعر هيجل يوكل ززسلاك 'لملايهانزنح زر اسعلإ كلإزب
 انع نمي انأ اوعزتنإ كرش د4 نور ضو انززا ةعاضاإو نزيالا 0
 ١ يو ددنو ةزتسدلاب 0 رادع كيم )زعم نزيك نم ازعل

 0 أ يسكر عد كنب واردت دا هس نع

00 
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 ا ل اا

2 5 2 
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 /راولرر لنج + نر نيو او سار عنق مريس در كرام رو نولوكوتو - . لمأو) لمص / 7
 كلا مث: عب اههظع ودنا 2000 500

 ظ 1

 اا قر ب2 بالو ارثس نووو لاعوارروأ نم لزش و كرم اع راعي دل نبل ىلع

 0 ظ 0 م8 م :لسمإو :كلرلا 26 عسرمجانا ع 3 * نوب العا |8رح

 ئ رويال لشاب هاكب يومنا يلا وه و مناليرإ] نم هسايلل زهسل الرقص فيِعيم

ض ذارؤنلل بورا و عظعس ةضتاهإ ع او ف >دو اهل مب ديكب نر
 ظ , ر

 0 هر و - نيت ةيرابتدد/زعللو بسد اهنب بحل اذ ع هي ' لضم لسا م
 7 0 يبفلا ٌكللارمل مهم ربل / و نلا/ل لعرب + | هه 3س ةزواسرء بلع تل/هلولودش مج ىرازوهاعت

 ا ١ ا رمل 0

 /ومدسع بوفعبارعز "هردرووإس لأي نص ٠ لا قوق اح ةزواسا طراد توروس مرر

 "2 1 معرواساو ةروسإ هبل جلو وس جراسا ووراوسا عج ىهو يآ مخر
 ظ رد عز! خطه تورورو| موضي و مررعم هي فم ةكئالل ادم اد هر/ لعند واهو ليس لاننا
 1 0 0 0 نوط اكتفت نم

 ] 00 كئلازدع فساب امؤكارثس 1طن ميهرمإ هب امر ازهر ا

 30: نملومنم :طممعلاو هزغعلا رق 0 7 ولف ىصساعلا لذ 7
 :رعد نم عرق ايلس ف العشم ريو انطاوساي "هدم عرش اذ|هفسأ

 داش ل قرا 0 تقر اكرم يافع "مر .دروتعر# // نص فلاس +قوأ/ب تقترزةمرو, افك لذنم رع

 * رك لموكب اسر 4غ بلس مج ىلزو نيسلإ سيل مكللا حرز
 11 00 - غي فدل الثيو تبلس:لثءإ همْلَص عب منزه عوق فب لل ارباس زرلس زعو
 50 هو نرعو قا الش اشي يل لاضالا ربسيربشن بك صفو لذعو
 هد قنمار ]وم ا[ جلع مباركا لوسر لو زها ىيهدزن] سر مب اممم ببرس ب
 ةرييعر لكل نإ لوف نإب هيو | غمج بحه مىلإ نودانس ةورمكت اهل

 انكسير ني لعفز ومآ رو قعر ةلازج لوز نكي | وده ل ندرك يفر بو سسمع
 سك د ا نسي نار يبزرجبناوإ كسير نم كلبا
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 لولا نركض يلو ةجيذمصإو إد رك متيصرخودم نزولا وا عيارلا
يام//جرلارم 100 روكررمو0و

 0 قلع
هع ام كرز هاييل تعبتي

 

وعي إو بدلا اومن هرسايعإ 7 نديم هوو مق ءرممل)
 02 9 قردمل] و معربا مب : ن

رق يي الزمر الذي هس
 من6 عب ارم ]وز توم دافنعإ 

نس اوبر يرع لك همدرفوةرءل] ع :وجث] نرخ لإ
 لولا رهاب لاسم مكا

 يرزعم درودوهلو أور طماربب نم 0 بلاو ولا بازعدلا فلام 35 الر

 ذراتتلا نورا ى نبداء رمي خلا نارك نمل ليرو مبا ةوعبل/ مؤكدين

 نعفل زوةعاض نم لرسم كفل ارب 6 لاو 0 ةعاسإلاب رن له

ج هب امل ليتاال/ن كر له
 رومان هنن الع نع نول كور شس الرو ءا

 علان لزبمزب رود اقبل ءاوزع قم يقيوبرب لحدا و لض 21 [.ةةعناوانرللا

و اي ا رضتلالا «زهالاهسال وباب ل ىنووبفلوعلا ْ
 ت

 نوقطإاب ىد هاب رد :يزكح ع /ز مدس ال, >ديعأب ةلبهلار م[ عه ان حِين

0 ا "0بلس هشإ 4 "بولا
 د 

وركوا !«دانعلإ ؟رهن 0000 "رصلق ارنمإ نزل/ |
 وزار مننادبفإ ولخ خلدا 

 اساور ءاكا حررت ارورسا نورت يوت تزورها راض
 . فاشل وجي دغلابلاة مخاد يو خلا ابإرك/ نو موقتو] ا

او كال 7 تورك لوكا به ذ نم يزكي
 هيوم رول ر

قاب يررزع ضسإر وهات | ردو (سينللا عه غض م
 00 ميصوتسملب 

 جنسرو زد ةور 6 0 اذو هنره اني يعم

 بعفدسنو ا زلإ ثرندو نئيف) ملك بوم لا[ يمن لكزاو ٍنووظوي
 كيسا 7 ب اهرومزو هر هر و ./ حلا ةبفإ لكل اك فان ةراسنجلل

 9 ا اوزس و يرن و زحل لولا
 روتي او تنور اهرح تار كلم دشأوإ بصي تير

 ا انامرم نيك درك 35 ا ور: ل واهل



 همت ب
 7 7 ء 5

 1 12 407 و يسالفاو لصف ل هلو يوم لو د2

 ثار 5 ل اهل 7 لإ همم ظ 1 8 1 0 اعيررسلا دياطدلابو#
 0 را نا ؟ نورلع 00000 ظ

 م اذعاوحنح] ةلراو ليخا ينناب لطعلل هب انو كيك نسب ظ ١ | هوجو عطا را ا نييك اوما كال ره 0 0 5 أ مر ا

 ىنحمإ | 0 لزيز جيذفي ندير لس ْ
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 رك 1-0 2
 ماّرمب دارو تن ..جررنم قنبر رضناو ةيرتور 3 ءلزور اهي لا قيعل مي هلع ةوأَشُْع «مب لعلعجر ثتربالا بةهشالو ىءارف ا ىرببر لع ءبلعو ل ررئزذو تور موج اسمو ملالقبالا غعؤعرلزجو ىلا ملضإو ميد تسل ١ رنزوحا]رراذام 0س نس صرع]نالدنرلم يوه ةملإ: عزم عريعي وكل ىومنت/ مجانم ىلإ ىرمزإ باش يسن روق همئا نخاف باو رابشالاو لقتال الع ايو ٠م

 برادا مؤ تافإر بارسباار كنان ورمل 0< لم «ولا فان هدب هيما لي لذ هونك رم يبلتوأ ثعملا,دكناو ا لا رق الإ اعدب ىدعْيُ ايو اكالبا// ذك نأ ورود ةيسن نيد[ ى م كاز م لير مبلغ اذ (ه> نا |رعلإ كريرصدل/ وهو نايزنارو رمال /يعرل الا اكله طر نالوا ردع: نع مناع يب ضم يام> ادمن ٠ ل. ةمجر ةزيحالاذ:ارر ميدو 6و فاو لإ بيديو) قعب غر اضعب نوبوأ برر .افبب مدر | سهداب نوير كلارا غإ هيبفايوربشن انإوبل فيتثع توم
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رعب تنم من ركب تعز ركؤم هل نانيبسر أ 0رهزعم هلرغ لماع ذاربرلل إو 1
 . هنوط

 0 يح هريس و يسرك تك انيابا رب )ولد نوير

 701 ه)قلفم مع انين الات ثيل] لوهخ رع: رز الدنا عبو لقت ريزم
 ٠ روف [رتنان/لعررف تم فزع هيرب عي وزعم اينلاررم4 عفت يلع ل هلم دع رقت

 ع لد تايرابرهفار عونا زرمر لم لع فار ىلإ تونا يكعزو ةدرم اج
 "ا ل رياودرلجب زك ضتن) ف كارم, لين نبتت نعع) عزك تركدذزو هيون
 7 كلم هلل هر يفام كرمي روصنريف كون ةلغل ل ديدن صانوإ زيكا جكذلو

 سيفو ثول لطنإ عر روب عارضا موكقت وينو هع مقز ع ةررنللريئت ضردناو
 نكرابرإ ةعاباو ضو ونجا منعك نزح جر لكيرتر من كرب منو ونيل أ ا

 مز لكعراعيتم دلعيزمرب/ مارك هع سلا ع رواج وو كدزدع ورسم 0
 ا هاو نززلوعببرل .. اه كيلوا اكس منو علك ةعيإر فو رلرع ةميدك تى رزتكى /ىعرت

 98 7-7 1 0 4مل ببر باق رك ف لونها وع لرجل شلل
 || ريخر/ لزج انو تارا لص عارمتب ىعابوعو كن ملاعرييواو شتم هل ةةنكلل
 |١ | نوئرارج تا رضا ْ نيوز رباب ملام | ىرلهت شاع ليال ديس بيكسل نكن[ نصت

 ||| رد قررا 5 رلظ فل / نبل ومال 0 ل نب سلا ضر هاري لخرتو تالا اردو

 1 نياكي لس (يزار لزعبب ثلة 2 عزك نرتب نلاماو يبرر تس نعدص
 ير زر طا: ةنؤئاب قش امج مفلاب ضنا يلع يوركورزو روز مزيج عيكوأت
 درع ل مك هلارعو نإ بو اذإو مجالا ”لعدمؤت ضير يونيو تب نليدل)
 ظ و رو دومنمل دإو/ وي يررزز ةعاسإو هلا ا

 . . ىقن ناو/بإختسااس). قد. ةعاسلرملرنارغلت نإ مناك دعطاع بحت
 . لاقمرككارعاب رينو وشن) ترإل | سس الزر وجنلا 7# 7 0000 ا ا 1 ها ولي ىو رئخ داع انفك هن ملص ] ال

 للا بيتس ذومو هلولب وكر نزلا كلذ يوسي نك يهل ان
 ملازتزةعاسلوم] نيد ممل ب عمر ميا:نوؤعمب زبري يعم لون لاا 3 ١ ِ ١ 7 : و : و هر لعلز



 ين, ءاروازسني نرسل, تنس مالو الو لا ةييواضو لعام ب ٠ لير نوم غلو لاف هاوس الانا ريسج نرلا ةريش مغ هباروكمش مو هيب ةلانازولو لج ب ا اززح هلت عع نب لذ هب ممل ل تندرا قر 5 لإ رزعنل ياض رومزلارولل] :علظاومباولات مو هلع خال 0.1: 0 0 ا كازو رار هوز تيوب نال جماح عيزاع ةناؤو وسار ةيعذ اره ع ىزب يبل ع تاتو راع: هل سرمعأ
 وي نب|.و هش باعحالا رو بسم ل دفاروبعضرب شير هنزوك لتس 1 اورام يلسياو جونا هلا رعبضاو عر ثكارو عفوت 6:5“ 1 روهساتلا عرار مو اسران ةيرربضاةلطرناو رسل طير يشاماق هزل 3232737 | لو كيرعز إو هسرهن لكلا ة/نيؤعيا كر ئرلاءر نص .كركاهدكيرنإرأ ا ا
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 يورعيممازارعورفنام مدربونيورلا
 راس ءارسكلابعرأ لل زعو فكي

 5 0 كايفانؤاو ضرع لن .د] عنو ىدعفإ دنت قال ) نع

 غدرا وعم رسكمإو «لوراذ) نرعإ اررص تهل متر نمماب يا

مل بيجيب سيإا ل مدل ./غكرملفإ ني ورسام
 ليا 10 رررشنرا 

 ولم بركس للم ئد لع ف مضل هر داغلا بك / يبست و مع ابك يد نبك

 70 «وبرلات ]ولم ةرآزر) مزج راش وم ير لساجب نضع ماعد

 رز نع اذإماوح اب نول هؤؤم هاري ورزو تزول م بإرسال نردولغ م:
 لإ ةلسلب نيج ا مؤسس تم ود (ملاوندك

 اذإبأ ميلهيلشا ذهنك زمتدنم ]قله أن ا و تساعد يعل يمر لاغر ]

 كلر مسد اوررإ سن ايو ملج 1 ىدم اوبك نرم تيببرر/ كح إو كاب

0 عحفرم | ارجل مضوز أيه من حفرمرعنور
 يك 3 

 لذ لمان رج وم اع «ىربت م اه امة لرل]كو كلم لكل مرام

 ا ايمو لنمط دع نوزوطسو هالو اقارب
 طيش يلام كه نوثلو الع ا ا 00 ا

 وار نارا عا هب 5 رهن ةيومعلإب لا لج 1-7

 نوعية يورد | (ءاؤه عابفزمز ممدالو خفب عرش ع نم تاوتكيدعب

ركل مو غالسااو يزصلاب 000 ار مس يعكنربرا“ + جرنميل نم هيب
 

 بنزل ةهرلاو ضل ايرعو عج 201 يجرب عروهوررتلالاو

 4 ا 0 حرزنعمبل ا ضررعئسإو نم/ و

 تزح لكم اب نإ ريترلا هز هيل عرف يرمرع عع 00 ىنوسعوب الرس ىإ

 7 ,و عيبا ؛/ باظفررشيور منك علا للاب زير بييخ وهب فل
 ليش وبن انا و بعل لزعال ة/ليطبتا اعّيرارلا بانو لعيب
 لعين لفه زوو ةعومرب هم نعسأ منو نيو اوس ابو ى لعب ماع

 هبل رجال الار نزادع هديب مو 1| ننال
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 زج عوير طزخ# قالا 0 7 6-0 1 نيش وك وير تلدرهإلا ٠

 و سر راق هر ىلا اريل جلب > ويل يميل للعلم - نايتس نارونرم بايتس( نيل ون راد يأ نإ ةرهوإ) نحرك وو كلانبرفم دولا 2 منج سءاراخ نإ“ 2 ذا روت دواع سرور كل إو لشسيو / لج اف] مسح سسا] 1 - نإ ولل ةفركتيلاى اشم نس« - تروا امرصر نوعا هس رلئماع مو مير ءملإ خص سدوم 1 "ل لوصمو تقلا دونات لو عمل مز د ليل لس دارس ا انو لو امنل ليو كماع ووو ينزل ليس ا فرق انور هنو دعت ١ لون دوار زر كاوع ةبشاوو) رك ة زون هرنورنو ب2 0 | ”تراركس ءاكنإقنا» 10 ةفرصتل ديدات سات ةيسؤوا دسم وعم 60 .ررديرديت ل وةلوع رق ا ريا ملا لهشإو خا 2 ل ظ
 3 واو اهو سنو تير أسأ 2 7 7 رم .اعرو كلومو ريم لس دل هكياغسسن فو نوم و 7مل , مي نرعبس

 0 ١ 7 5 0 اك اونا يلا .ربلار رش ترو اع سميلعبزددلوزبجؤمالاعواتبعأ ؟ ردا 207 7 2 رروزردلل لهب سوت درر مرانه لارا ورد رمزلا ارجوا تب رعت رماه عملا طبراولاف(نيزلا نار كك حح بكع يبي اللا عر غجيو منعبالج نما رمل 0 .ارفرخجالا - ويولو سير ارداو/ كالي ل لعلاج شل 9 .[5!ب كلذ قب ىرصيلوعمم لبر قاسم و نأ اع لوح ميل“ نودلام 0 راع دلالرلاراعشالا هنري اب 5 غردشالا .لارضتك راق رقم + هانا كرم ل !يرعاناسلب زر فو تزهو لاق دج ايي ملوعل صلت
 نق 0

 ن0 0 '
1 



 | 2020١١ ررهزمر لك ةتلاط لاح ولاقو ةيلهاار جيسي لبدفغإ) لكزس ولعب
 ! وه تلل ذو لتتم مرا لاس ايجوو |جارزوج ل, ركز |ربلعل د كعبت
 ليضو ءئشلومر 71 ةهجو را تاذلموطقضو راورتءب/ لصالح وو دناَسحُي

ْ ْ 

 ١ . طرولط رجلا ميرنا لذو يؤ فملاك غار مر شر عبو نقر
 ١ 7 ىملاوا كا كل لزقملو هلاجور جت ةزيو ءلتبو 2
 ْ ١ ” لري رالف ىبتسلا نع اجلا دلو ةنضوو كل و

 |||  ي[رعولاة ل نر يا ساتان ٠
 0 لا ورع للا نسر كرا لب كلارك[ ضر / هي[ ا ذاوقتو رعي زم ريدم ىح لحب

 ٠ ئزول# اح لا عفا دانا نيللي بلوح قلعت رلزل نزلو لاصمال نعمه را رنولا
 . نور“, | قمخو (تاضنال عظرا نتا: لو/لغورصتق كعلر لح ل/ لوف يوكل ةروتي نع

 | لوتس تس" ب هوو داو ملا غصزوا ةالالفمو ع اإرن فكي ر/رثع تعرق 1 ا ةرمر درزن لمسار ب
 | ور و وييدرادرل هيلز واول تينا تادهوتشل ل يسيرا نم ظ /ر ويسر لك فحل ما 006 1 0
 | يك يربو ماس كرات ديل يلقب | شلش بزر يور ةرمريوس كلا ذو 18م
 ا / ضماعوتد ارزمنالا مفلس 07-2 اهليع/ ناو هاوس ررطن لعن جاما زم

 أ[ 0و ديما نم ذوقك نير" سلاسة تندلع هيو جحر وذ 7

 | كر ورا عاملا بقل نب عتلعاك ةحي اواك دع ينبغي بنل كك ملقا هسا
 0 | ىرارتا كب وشل عير دكار رعب توتا ادتجر ضو لمي وتم
 "| مل و دعا زرع ىزصاا رعي عرعر اغرايهدارع بنيك فاد كلب هني
 ' نإ زج يب مالرالقوتك لد نطل رسج ك/ب توك رو سيل ةرار لرإ ضرارتس 7 | ةلاسلاو ل كلاين واول فسر
 00 م21 ليام] دي وصب ترك دل ]إلا ءو ىمصمعلا جوال ىبس) ضوهذ نإع
 كيث م وول كخرنو وشم ةزح اوورسيؤ رعت ماسه وو ثعبا زج ة/نأر قل



 لطول ةلاوط رجب نسب مرريزما صر
 كيلو! اوبك مام ال ومثل ادلأ 'ازنق لم لونييع حدف ار عوف لا ىاقاملع فحل ميسر وشاب انرداوهو لبو ملدا ل 00 00
 ماع ملوفك وى: د ىو ةرم السل فلن اكن إم هع اسس ا 0 00 مر ٌّ
 + .ةراغ تاعررلاو ا ركع املجر /ريورم وزروبغل تاركا ءارح نه بهرارس ل0 0 00 7 لل لإ كن ينساك وع ا

 دوال تف ماوقلد ل م نات لير هيا بزعم للا عاررت بير( يرير وبر افع6د ارراز رمق واااو ”ءنونلاب وكف نارك سكلاو م ءاعارةما نواه ازج اع جدو بوب)و بيلو وع تءاهانم اهو ميوسللا ْ
 رم وضور هارب او وذ وا بماز مررت ةاروأ لذ نافيا نم )وخل مهر د ارص د

 ءهئزل امر عفت ويرافق ”ةوره كما يفد زبك ربع "<>, ةسرنع
 0 1 تا مم 4
 قٌموفةظخ|ىم لو ليو يكس دل بسب نوتسهشلال وف ا نوري نرش 2

000 

 6 رمل اذا هقرع عر 72 ليكنس لم
0 

 00 ابحر اولا 00 ا 00 || 7 هومر 2000 2-5 9 0 اح يصفر انو
 0 | ميز صاعق ل خرم ازبار حتموب ا ناو مهل رع لاغ نقرا زم بك ايدادعء كس | كن ابانناب هذ ابعزع اشمل | نع ظ

 10 رث ودام اونو عال لرسراوسووو هبت ااماعياو اغلا زر +
 ماو تان هبقبا يةيقالار يدر ]رن 00 دول يفتت لمس

 ا /



 1 ئ

 عالم حم د عم مس اق 3 اصلا >< | بوس 7 2 2 - م يمص راسم ىفسصصحعل ١ -
 ادع مهاسمع يوب يبس >> ودع د د

 1واذإ ىولا سر مزكو ين اقم لوم
 رو حينابب يئاصأ

 ظ لف خور ؤز نتن اعتماد وه لب دوه للغد وه يكب ايت ب اركع كاع
 ري فا كلمت مرت لومإكو هدم ازا موج نر زووبخو ند ىع هير
 بوررص تب | كلها ةاارامدرمدن .ضلك يزور ماهوتة بسس يوب عز )لإ هيئاقرو كيرا عيا ردد ثدو ميزا نكس داو هاو زون ل ار اوما يسد+
 وفوبلا رو لضعم لنصر ككل لل نلاع لال كلاو|يز نود / لجو 9 عيءاملاو اموري ريع نود
 ١ 1 ير دج هيا ةاييللسا تدل وجعام لين لاو عام تيدا امر ركز يخ انازر سنن“
 را 3 : 2 وير. ىريشلارواعد تمت ورتكاتم الاى عءاروددلب تفطر ف يفاوه م وريورع لا
 3 ره اوه كيور م للا مول دل زككاسلل ع درر يوما بلاستك مالى ثول
 روستو يشل دانحلإ تلاماجعوا تءاحد يكد شرلاب لزشإ عزل ا سد)
 هيب يكمن راهي كر عار ويلا عضرشم يلقتاو نع نيزك يل ل ميئانير لاب ع سس هنق
 وأ أ ليخب نادرو ]الد هلع ؟بوابغلا ماتو سي عرار وعامر يك راع و هيو ف كرا ترئانو انها ظاطؤم تا هو يي
 ملونعل قم نإ لودنإو ٠ وهلخ «رئؤإ نود صوتو, كارل زمول ى جراف عل

 ةوارز اهبرر دعس "اشعجرارألار يي 2 م
 ا ردم ضأ اب هتف ل عارض لا غن بوي ىلع هبال تس -رزع ا ةلئاوو وبل
 ١ زينسولا “هدر تريل نورج ارسلك ذ اد لفل و قو ةضالا ةم نب ترج الر عرسال
 ىإ ةدكلا مك“ زل ا ك 200 ء| ليلشنلا 1 «ءاريز ءلو

 1 فايا لكو دول بيطارموع زم قلن] جنم لملف وجزر مر ونغا ا
 0-0 دوس ,ولا نم هام لمؤإ ب لوح هد نئلش/ علو ءازعلل نم نوروشتي باث دلع
 ل ملا: ارو ميا فرحا ل مؤتل لإ مجالا اوعى ععب لواوميلإ) ثعانو اعيش و0 [ولاف قيم ىاعنمسللا تبنوسؤش لا نما: ككلمل) سر يعطماطسمب نمل انارفمم/ ثق“ نش |وزخا برد م ناار ع عتع نرغب .لولاهييركت تاير ابرك فويوقذ)

 ٠ ميلا .٠ و / / لب ارلإ 0 ا َِ 3 8 ل
 مث

 و 4 2 »4 - ديل 2 4 7 1 نأ 37 دوو |, يئس ادإ 1و لافلاب داو فسرل عن علوهتس إتمام ون وعزا 27 2 5



 كيرا رهانلم/ ني ساو انور ةاونؤةوبازخرمابو كدا طوخ ل يالا يوخ ابق
 +لدوزفح اان عؤاوط نوى لات كرك دع رفبامعمرو شعرا نو درعتلاو

 ره نرتم ا جرن دود ولا( ممم ماوس ير هر كعامل انوعؤتو 00
 ياللا رو قير لقى دإوس ريباك همه لرسر اوبر هوزارعيس 5

 ارنب ئاذإرلغبف ليف يو مرعش اوك سانا اوإب .ارئاغ عوج ءارعب
 وك اؤعلا ش وجاء أ ردت ير را/ رقم السلا يل ييبعرم ابار همس او
 0 ريو نيلي يفتال يانرمريزاؤح ىلاخ ؟نتزمو كرنب 536 ا ودل[ ىعا داومج]] يررو ايعيماشسال نمييتسم قس
 برومو اذا ١ 3 ماعلا ما: ل نزيدإ تتويكاوبو وما مقلط و برطرلب] لع جدار ضل ر عرج رصتظ اب هدنحو يزيح اور روت ميوص

 اره نم مر احن عاوضر ع رص نيب لريط تلو /ر د ري ل رطب عا فم
 روف ىنعلاو عيرو بيتو نذل“ جعبرإو قرر نبهسن/ق خبال ناو يوم ناش
 00 رادع اد دبل ينشب نح ءنوج هيون دن 1 هيزلإز عملو مقرر الع /ر_ او يلع شرقيه نوب زوراوناكى حمده فألف : . ةروسكو افن ردإاالب وع رراعلا ليو اسو يل كدا صرب عز ىسزسز م5 روزي ياطمو بيو ويكفرفلا نإ احمر 6 اذمم لف عسر صو اهررخنو هس يس ان اور عيبازتما هر عنا اور ئضيعينلل لبيع يضلل ,ويولت نيالا عمم 0 ١ اواو[ ليزا نير مدر ولد 0 مصام أ جوس مك ظنه رموش 0 5 ظ نو متي تلاعارعبإ اوما لاظانررئلازل مذ ءازمإا4/راشسوبإو ىدن 6 ري اه, لوب وصنم 1317 هاا روي مدعيا تب وه لارا و مهلا ناكدوم لل ع ء] هربا امر مو لع ]علل وفتره رز ثيلكا ا ماد بدا ةلزاهزبح + وعر جشم ايوب اليد اورج تزد ارق ميلك لسور دفع ى وف وشك لسداش هزهالا عطف لويمغتت 4 ةبجا)



 اكابر هكر ةوباق هب ةلاكارغا محو و رسال و جلل ات مرات

 لدن ى يرمز زباب هلو طاع سوس عرب لاو زخولا قف عع يعد جزلا ع
 نيمو تردي ت يح و جزييروادو نر ميس ور وهم ن)ادكك ل ضروور كلغ م وعمل
 مناك هلال نيو مماو انام از علاب ضرر همكم / ا يتسن او ريت وعرنتمل عمم
 قدانولل لس زم ملوه مار مؤيرسإل 1: سة هوكي منووعصسلم ةورس عب
 3 ءالا بل هورس نهرو أ هب خم يهل خه غالب ءنعاسو زوج

 هنا, ةلزدلب هاما ها عع جايز 6 فاو تم ينزف يف مناكت نر لوسيل ٠
 ييغلاال هلم لوو غالب اوغلب أ بمهنلاب ةزدزوفع ماو تقتسابيزمازرو يغلباذ/
 ' وراعلاوو) همر لا ماوس هللا يب ةلوب و ةعرقلاو | قرعئدل/ذع نجر اقإ ومس آعلإ
 ليس +7 نيمو بناوافحالا رستم عيبل تيد جربل 2 ضان عزو نول ةلهزو
 نر رهو لاخلا زوي ستوري لسير 422 عروس ير ير يري ىرووعب
 دينالي اور كيني جور هر / وارسل بز نفد روس ةيلك ابصو
 را. قنبيعلل دن انا زير تيرادولسر سال ؟ لوحرل وع ارعششا
 ا حست ل مو/« اف تج/نيرعم او نو وي رو ل

 عيولقم) ٠
 ه لهيزو/ىدعت ميل جر باورظعن (ثيدرر روصو / نإ + .رب ل ضب اسك بيو ونجم
 اس يلع راو صدر عم مويس رضينا وري يلع هد إ212/ قوسير ار يكز يم يدع
 رامذاارزوج اولا تافاكر ار دعو وس «ةتمار دكر فم نواه
 يام مد يلع: لل ىيصق زك“ ياواد رونو بالك / لوز طساونسا "شيزنرو
 ووو ءاوغب كا كلوب لقا | ناز منو ”مي/وريرلا ةايررعش/ورل عبكقت بنويدبر
 يلام, ةزفوزيدسإلا ان ن#, يزخر ملة فير اعل عع دلال
 لاو دلما د11 7-20 لءاولميولل
 عسهال| رمزي ؤ] رشا لإ ةرباهإو قيعرسلا ليرزإو هرلإ ابعللش مل ابك و
 انما ٠ تزلإ ءر لمت هيلا | رهن ووك يزي ندم هج اوني ره هل تنميل
 ,يونإ اب كمن ازهر نسغأ د لونه عانناو لكلا يل/ قنؤه عؤقا بمس يرد ىفإ ركع



 يللا 5 3 7 ا 5

 0 ازمة
 . لع دب يلو صك أ دمع ا, نع ووسط سدلاو اوجناو فلإ و لمغال نب هعاس رشم

 وأ | رمادا, 1 0 بكب هس سما "ور عكوتس كار نشل ماج ني دلح هربا اع ل رص رع ري حب ري قرا نيد نة ل كلة لعن سرع ١ ريو دوار نسوا فلة يانرهر ييصلخيتن لل كة دع «ذإ مفتت ناياركلو و وستاكوروإإ قضت" حل دسم
 لرسول

 ىو فيولإ طدالل ءاردلال بع [ركذف تزلزل نعيوسب
 ددل| يلوهز عيل م[ تيبض )قلن متكاسن ايو كربلا تمير ل نرحل لع اندفو تيرا لا اس ىح نرسلا بهل هييعومل رول تيوب فايل نير ل امدزعياوم تيدرأ كاوا لإ هرم لوممل
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 .٠ لوسيراورتتاامدلار وعشت نإ رتسأ "يذل 9: !ممانح لكا نوكب كيج اه هرحللا
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 روك ةماكر عاق ا /

 ةرنرردقكلا © لهامار يسد /وونعع يقبل ةيازنإ .بيروهرسوع وسر و
 11 1 هس 1 "ب

 00 ةلهي لوس عنطويتسابإ لوف لعل هيو طئاضتبو ل لولا

 7 مال ا امو دصول قوت زاارج ةلاواعامص وقبر وز كسر رص
 متشإو وعلو :بللك/هبلاكتروربج دولا هب بعام 1 4.هز/ذ يلع

 1 دم دهسا دازملاياريرك نورا عنا رح
 و وعلو هاما لم ااشا اا فل ونود مقل فوقميج ار ماا لها مرا هموم دضا يمي قوم ةتسيا راع نر ذ س يزن يشاع
 كلوز نم ةلخرع زي ردإ هند كادت لوعلزب نرقإو أ يلع لرسعرتلا ءال كادر

 راو ربع بازعلل ع صوب قومال نيو اعنا نإ ريبارعأ تيك قار نما. يي ىوسمفلا 6

 3 ”ترلإ لخيي مما ذر ةلازإ انعم يب قرم ناثو خم يلوسم قلك او ءروهوم ملاإ لل
 نولكليا منزلا 0 در همس نوفل اوو يردأ وب دنال/ رغم رح نيكنز|ولرعو

 دووم ا 00 قعنانإ قكانايت
 ب راب ثارت كلز هيل باضيإ عر مركشار بطلق ] مزح لع كيني علاقكير زر ور نز ىف
 بو رمزى لضتر6و ةؤالعم عمر لييبا ما صدقيني بع
 ”' و ءبلفعل# و يبزيوإنازعدار هز كه ضدم نوع دبر لمن قلك لكرع/ ةيوهلا

0 
 م

 2 اهو دمك دل ' ا

2 

« 

4 

03 

4 
/ 

 اغا

 / 'ء 35

 رنصدغ امج 3 هللا وكر .ارج لك فل
 .رراع مسلاب دا وس نم

 رهرب] «مزغن 00 1 و سوهو راهإو نإ يوسي كيو وسبل حيرشإو 7 روكا ظ
 ش

 ظ زر دعم : 9 خس

 نص ٠ قي امور[ نإ نب تاوأ علل كمال ري ل 1 ب. ملقا
 يلتإو ملورمس لإقإر) ني د2 اىو درو عيدخ مسموكل | ] جتك زلم سم

 ا يدم اوصل لو كر منح |هدنمع رز تعبر لال م
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 هَ 2



2 " 

2 
4 ٠. 

 كتي | ل رار نع يكر زمر ثنرخأ نعم ىوركلابر/ بك رو يسرنا ذإ نسا علا الأ فصأ زم نس[. لش وأى وو اريرعإل نتنزجو] لشن ةزييوايسأ 1
 و هصفنب الر يإلاب انرلإ + ةنمزكتسبإ- عاوماب ةبفإع يئن درز ل قس عزم اكل زو واه يورو نفسو عهتسل م كل ا يتم لغز امنإو ةدعزإ لع يصنإلل اضصماح مل راهيرلإ ةملاع عبزاب يفوز غر[ كل ذررمابدب تعيررهررازل ثنا رووكم لإ 00

 . .[ لعل زعل ازرأ تيزدل اذار جزا ذاع سالك عسر واير ديل مدؤر مر ج١ لوصر سلك نوؤد+ اوناتصم انل/ هنعبم لستم | ذ ئنح كهل ع زن فظل : ةرارطإ رب وو لعمإ ع هع يزيدل/ كلل فركم عجم !عمسرب زيبإ رك اخو ٠ْ ىٌ (وهمرا برع ةارتببوإ فر يإ هصقرع بطعم سووتسسوزسايخلاا 0 ازه لع دنم تكنإ لتر هييرمل اهررتسو ةنرازع برس ده تصرتسللو 2
 و ورا ترس نمو ةحر ف نير! هننسم هنم عزفمالأ تنال بنزول فؤماف انو ميانو ات ظ عباذإ ءلارعلب ذل ير ختشماول [رمتس) ماسلا لرفيرام*] رش 0 اةزم ديرما ظ
 بق ىزب هلو 1 م ا +

 ل انا و لوس ةوفرز لمنال و وسيوتلد دجانة © 8
 700 :1 اها ذم 7 4 . | عروو هل ةلفلاك قارا 3 7 . اى مو [رو فدونيرم رش بق تسحرب انانإ 20 ظ ا 2| .ايردج ءلوفر ةعاسإ لرش / لوس < زاقفإ ظ امك منع كيلي عيدا بالا م1 1 ظ

 د .داراو نب) تعمم ب ده يحلل رست

 هين «بعباوهاوحا جدل بوسمن ين خر حولا النيل لل كيوي اكروفشوينمرللاةءادس كلف ذإ هل 0) مقتس ومن 0 | ءدف عنب دلو ملعب ةعاسلا ا 0 3 1
 3 يالا - 1 4 ٠ ظ 3

 ظ
 ل يونس
 اا



 ردنج هذ اهربروسذ بكر مجاينعإ فير رعش) برغمإ يرد رراإ لا عرش وك ىمرتسا» ودي داورإ و مدهاسو نزلو تييرل اووي و ابكت زل اههتتسالاب
 زد ل عز بدو زا سرب بر وهاد ةعمتدلإم تزدإ ندع[ ٠
 و ةدرعفاورعاو كم عش ]ردد) | اوف ئاعزيضاغإ | هناموثعلا + رش هعمكف م
 توسل باداب هليل /ةةنوس كلر اوده.هلوتس كنوول رس ينل لوع
 بعت ميودفع ةزرإ تيار جسا//ل نعت| هيدر ويصر بزشسال ةيم نيكو
 / ظ 1 "قودي نرخ اديه كولا نر ميل كيس فه تدني / يورغن ف هين يرو

/ 

 كوكل يلج ةارسيلعزمرلا هلعسو لإ نم لعبو) .للاوهو ىو ش لجع/م/

 ظ مارت م عمون لبو زنرسع لسبع ل قرصل/ن يكل نيرر/ور مهجر ىلإ نم و ص / رهن هج ءاردا رباك ردبويتر كورتخ لإ ومر عوز دج مالك نس /رسر ردو 0 لسالا ميك ذاب ةماصيولرزب ب ةانكملود دير قعر لمار 1

 رزارعهتندكردلا ءاورسفنن/ للسالا عنو ترضع او/سبب عترمانؤ ستلؤويرأ
 0 41 6 يول وو عرج اقن مم
 00 ظ نيريزم هلا طم لشن نا“. اود اينرب/ عم مرتو رز ع ميدمتإ يوما راما
 ,رحرالا قفل عل انكي وكانو عوز داس ديزاونعل بول 'تركزبإ كوش كيلرأ عقودا ناركفف ور عفضل نارعشتتزيزإ ةويمقوو دسم ؟مر ل لم و مهد تمر مالراللمملز موسمي نمو ا ع نيل س نإو ا ورسمت رضي
 هكر ارييإ نم ميقايل نوح ولم كورن ورقم ليس دوركم الئ جر اصب ى محو
 > قّدسكي او ]و يل باز تال «رلقؤع اول عف] لعاورسجلا/بئجريارزلاو
 ملوي هماعم ب هلم ةالاة]ومجلامج هك ملو مسن باهيرم) لمنال زاير 2000 لمامز ونسب ,ء) يتعب هلق هلل نال عوز يش ريعتلل هيي ماعم .ةققتنم ول ينم ورس1د/

 ظ 0 5 "ميسا هير مثهم/ةيسانم كاضا مدل لولا هب لابطال * اراب
1 2 ». 

 غ6,“ 2 ري

1 



 ل ىإ طرح اب كاع اهل ثم هرج دامب

 امو بولس كول بو رز مح اول لوك ةبربوعشلو موصعلا + ل
 رمت

 معرابت) قعاورتر  ةرزلا ةارزعللع هُاََيإ زمر ةةومحنا دنتختججإ/ يرهزمم
 «عاقران رو هاوةط اولا ليولرلإب و ردت م أ نس امرجب نبوكلل نمريل اون نكرم فاو
 مم موءاخ سواره لوس نياك / يلتف )مل لمس ل وس ندا

 .٠ ظل واو هرج يلع ز رمد لرصا نيمو تلاوه لوسؤلا فم توما ع

 مو ف عتميلرلس7اوأ مالا للمدن «ضاربو مام ء/ زر لوس زر مشيا يكل
 و بابيسالاو/0 راو نوتبرم هدانا امم يلتأو رغعب ء.اعل ةنونممزل ؛ملخاعب
 68 زلل لامن اب كلا دمار دطيس رو كوعبللل :انبا وييسر وجوبا
 نيزوانللءتقئرل ضد يرعب سو ملعسإإا ىنلالار وكل دوسمل/ل وقعا هنأ 17

 قعبوماز تعب ء يس نيكس فر شي ملص /ر/ملاولا فيو جا فهاوأ

 ىورملا ءر لإ انا مجوصر ةتبدلمإ ماو ت رموز ينص نر ئاضق وكعب دنكو . ركل مرتاذا برضا كورت /شبحوو دكار عع زوو مير سرت ١ هتوإوبإ از ةصاوم هتسورعر إى رجبسلاو ودك دعك ر سيروا بتسار
 ايبرنا مداصإ اذ نودلز بلا لإ أ نأ كصرم ولف !ب يؤ ٠ 1 م ناو كنس بززم رعيس اد برصرمل ىو اواتسا كل مل لاسم نع نوبيفو دهم وما (هسيهوشلروصت جراب دز مصؤجو نجرب نرحل

 عر ساو دب يضف مت

 بياكل دسوهامفارسدلا اردو تاييلاب لال ةأر رمز مسخ لع راك(



 فكل مه هس 3512570: وو صس ع

 ل "نزف 1رخلار ل ذو هطاثم ىلع جربه ]ربط نره اجلا طعنويتح :نزرشرإلا

 ضو ةيزكو هوزنصمب عسر ل /ةنالاوسرر ايل ورق اخاوإ هعيغو نسر مب

 عومي عر نيوام قمزؤتل ليا دال لرعو كاووبا
 مرش و عوارلانوكس اونو

 هد هوي وزل لرصد رد لج نعووعو اوكي نا ودور
0 
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 - ارعيودنف ان وصتنر_ريكشتل يوؤرز ىزدو ناظم( ريل ميزا صرير لوس
 نومي الم هئؤ اذنم عاهربقن خي هرب كيو روس ميل نانسح ارث لرعأ
 ا 6 اممم يزل 0 نا ماس نأ 0,
 -يالو نانا بك اىدزه مس لقر] طمع كسا وهتك رولر اربهكو مديل

 كفل اري ابثلاب تاملقر] ابحإ عع ويل د هيو هيسلوأ ف زف وى دساوّكلاو لرلاو
6 

 يع ياني جر نالع دموععي لربو بلقلا ضع ملبورن © ن وكرات توم نم
 جصضال 4و و ا/رراسا كارعزنوارمعضتو يما, :يزادع وسور ام وت

 ىمتانموصت ولو كرو كوت يصئ زربعو هو تور وتم
 وسرازموىعجوعب

 نلو امرت ناو انعم "2 روملغالا 2 و اوس نب نورت

 مسن واوربمدا ةررذم كافقعتم كلقاذ/لجوإ د و نم ليسا ةهيضب
 تايالوملو بتلانرلا هيما ذم «هزرواو لعزل اون ليكعتم مس حول نم
 ”رديج رعد هر ملص نر شعو زنعلا سك سب ,ةياع صخب لريلوسأ يمت لوس ةلسالو موقت موب اوت روحا تس وشنو اوس هاو دل
 انس[ ةإ باس. لمح لرغي ةءدوزاءولبو ةفلاس باغ ارزو.اهح هلاوهكلاٍ ضب

 رج بهو لاغضالاب سرنا ل يبان زملاب ةازوإا هريؤيسو مدل زع ؟ يصدر حسو ميزعمنزلعمول كور ع عتقتجيو ترفض جربو او هت دلو جد ملص
 رلوووكبوعونل لرب وفا ؤيقنإ ]هلو عرضي هاد غضإ مرو ءامنا الل
 كرا واع .لوملةلطرإ ةلارلررتم بزيت مد ليس + |وضمتتل نوعا.

3 



 ان زم عزا هرم عقرب هول ارو لو تصبو نةزو ص جلع 0 7 ا ا بي رو ىصقس نك كاس ابوفناز لسا عمدت اعود يجيلجلا] ميل] نارب اك لعل ارجو ىوهلإ ب ذ بس خل مورست و نونو ذج نهر :بنيو ةرنألأ / عم هيرو مرودني مدن لج اك صامل وزو 60
 ري عمل“ ىلا 0 للك و/ يسو رص لزررادم ءرمراز لاعو لح 3 0 قاورياس نركز لو هنعاسر لأ و مشت منزلا ممرعلارخو نوهيالع رفزار
 امش رو 20م وير عو أ“ 0 0 3 / نو و ضو[ وة سيبرلا تمر مب 0 اع 6 كلام 7 0 زنط |مز | نم هيفمجب نأ هقاؤءافح ندكرج رؤس: رق نم ل

 1 للا 20 رعبا رحل لمس عبر ميلع مدلل كميت بزر الا اولاس قخ انلل 0 الغي وسنوت يرث لم ةراضألا 0 7 5 0 3
 ر يفكديتل ةمالسالا عدا عطا اوم خو م أ 77

 لا 00 ةيلكلا اورام جزع بأ نو ةنص تك 34
 كام رورو مر بسلا ل مقلب نعل دل أنفي وهيل هدعب نإ كهنإل 7 , هورس ان كيف نر بور. ةدعضإا ميو احا "لابو ةريعبل ارو ةهئانإا ممر ليو لاقحا رو نزل )دعا ا كلا امجس بيسم هنإ نيج مزعل ةلع لإ كل هيل اذ قم لف جنز نإ ةلانبطف ك] /فنزاوعبوما لت ولر و ءبسزل لس لوسيل ْ فن ركووزفو فوزي ننس ريا ةاناجئبولعاز هضاب مقا وم نركز

 0 ترعرعت قبو هس اطل امسارم ةمافاو” للعملات يهتم
 وس مناقل :تاهتلا نكس لإ عملاوف ةعلإب ريصوي بصري يروصنل 0« حبو
 نقيب لرأ حانإب ا 020000 لسرفن/ق لفل ثم اونيتونح مرا بولت

3 



8 

 اودع

 / َغ

 لوسز|ميدجام4/ نكس يهفهززنارإ تيلع سغنإل لجو يفعل رس رزبغب عب
 هن درتحملار فهلا يردلو هاربر تس عجبا ازيرا وبي لص
 ريقطاةع زا رس مي طوب و انؤعمر قع وتعب هك سيماوسرردب تلا
 تاير شيزبالخربل ربو ررفب جييكخ (لهماب يمعس/ن وو هنت
 ثارصصا در جعمللو لوز يلع دلل ك جنزير يلع هيي ينور رامز /وف نب نريزد
 اوتشيو مذلا مناوي جبل يس رم ا قيلت نم دام يد ع[ يعم نم يرو

 رهوبصو/ل ئاراطس قعر إذ نسر اغال ب ةمالبوإو رهكإر نمروتةيف/ل رتب
 اهررتكالو 0 لاه إ/ لزج نم لرب هن/لبقو إووا هيلو /وكت

 عفن بلجن يؤلم يتسمنال بيج ع زوعردنار ريكا مخ دن ء/ دا د نوكو
 يماع :زكشلار نيكر تنل و تلم ]ورضع يعير زرملاوملز درت يف مور
 رمال قر ثلا تسلا نبا شنادض لبن م امهكع ور ؤتر كرب ةقلعحا ة/درر/لخىثع
 وص ينو منوسف امر > وس قر[ رييلع تتم ول ودل وس ووزن لن اوهو رس
 لغم ؤنعملا ناس نوتغلامضز كلاب وشال د رع اوزساك نر نورد كت لوتس ماا
 | كربلا بور و ضملمإلا هالو دا رع ىع نهملاو ممذ دوم هلأ باقي ءإ+
 قيرنحالاوراطرامرلا وجو تض)امولع ةوال) 4 يو تسال طع نمر رعار نعلم
 ربمعولا# لكل رلغتسال سيب بِحعلاو دإ عو/ تيبس عقلا ة/ اولا 0

 | نعري)/ن وكول دوهاو نزمضإ جحر دلو ريم [م محد ت.اميبو ييسر إش عا
 4 8 معلول عا يزسو را 0

 هتموت اقال موا ةمو يبل هلؤم كرسي لقفل لود
 وز هز ورعب ناقل ل لل 0
 اياب ةعيرال //لاعمان/ورعر سايس ةازيؤرلبا وايش ورع 7 كر ردع
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 ور وكرم / نطل .رسزا ضضورتمتو د دراوعت دا رصر لعد لتسريع ريو اصيب

 ويقابل تدوخ غاغم تيب مرزحانلا اخ ل عئلشنا | يركلذيل عب را , تبر مغف رج ؤ
 نم 22

 هيورايم هيو هيل ءزهدعور جوز نيو هيلع دز/هئكنرزم دو عر بور سمر عع تدلع ام
 . نروزمابو زبك او انفو ةيل كعوح ا هوم عرعر ةنفار و يضع نو بسم
 اردلارم نوعل اكل ل وغرس ناوط) اذني ب ز :ةيدلو نون هيقونس عزل

 0 علا و د ا اردنغاو ارملة: :ةيرفذإ, اعاسو ميلع كو ضمد)لوسر ىو نسر ععو هنتر مّسمرو لسن
 مل اقشف اييونس مانا نكرإ ذل نر لوو رز رس ال هش مدونه نى يرم ةكالقم نم
 ,ةنيثرم1عنب نب طيش هما مل كير علغ اهعتسدناررازتمالا ع م/ زكر بر /+ سياطوتسلا نولوزعب لذتلا وعملا فاوخبس انهار شننلا زوو
 لع ةوععولهالا) لال ؟ للحي 9 رلفكر مرام م دارإ 6 /ررزصقت

 . نر سوداويلوسل كف كلنا رن ريض والف يعبص أر دج وودقن ملا زاكلب درب قير عتو ودل: داغر ماعمن ميدو لى اسكلاو زو وو ملخت
 نكيب برلذ + كل دارو لارثكم عيساجلاه/زمار ةلظ أ لقإ نإ اح تزضردك نم عسر قرمر له/ ع جورله |زمرلم كس قلتم ةزييظلا لع

 00 رر/نم لو جرو هلا نس اهي ط سور مرو سل هبل علييسلا 0
 ررررزب نير مرو رس ريبصزممل ةنازا# تكلا |روسارزعزنكو
 سب بي /ن» ناب نارسريضر|ع صرم ترواكلاع ص ز (مهرم ياكل نر دنع /رنإإل
 ريزازروو يلع وجو ال ل“ ترو ثم لو باعت بينات كال ننمسل ك4 مدر ةصرملل ل لير نزل ارعس تكنو عبي جسلل بزنسم مناورات مارست لإ نإ

 رصغ ةؤوخاح ©
 يزعمإزمبإ > نم ههرإر نوصل | ناب متراروهع ١

 © ١ نال رك م 1 يرخإ عاج ةلارلو ىدعلا ظ



 0 4 ظ دو تارزبوا نيس غةبنانوذمبهصنت ماوس وون ةسرخأو تير
 ملرليد و وبنح لغم :كيلغزبيضوعب نإ ةيبرذأل هاو عووهو <مْعيح]
 صان وعلا لقا ؟ بت [قنلاا سكر او دوي ء مؤ دفنا وو نوعمر وجر تل
 هلزرردا 1 زهمنت/ى عم يجوع لف لك ع صرمو تب كبي داسكناو
 ردكدسللابوزوربمانغلا متر شغ آر دهذ 4 زعل فبسيوببج كر رؤهل يمن
 0 0 ا يزاول جنو ةواليلف امم اريك زويزوز تمس ويسأل

 هله ناز لرسور ناروسال تنوع عسانا هيا يركن مسدد
 ةعانزاعسرروزلاب ةقلابرمم الا رجيموت رز عتاب ان ما كفيرنو وأ
 مل وسر هدو تر عصر نعو/ةيببع تبرير شم عسر يو وون نوع وتس مدانا
 , , .. ةلئافلا اور رسال/رحإ نوت نوااسسو م وتوللتخت لافبن دم يل شو /مييرع سن فص
 1 معمار فاول بقح حاج عر هنو راسو ةز لع اد اييبك سلا
 | وصخ 1 يفت ذردلا وع فلوئعرا ره فنا رس ملاكرركب اري زيز وع لييروو

 ظ 7. لرتووداغب ىلسوعير ودلال هراكل يو « ضارب عندك رإ ندم زار هر

 زو عدل باو اير :يبئراوه ادع روب وهيك نيو غرف لب
 مه ك/دع مديل بعاد يلا عترز سس ييبوفاانم لي ثيزنلو اها زلت
 وزعي و6 نع 2في فم بلف بوريو راك رت يكبرإ لص ا/رريرج رع دلع دلو تح
 راو راهناب/ هين مترج ملخريرلر م رورملا عب قيروريصو النعم سس
 ميزعُي لودر لضرفل لبيس كرر شنتاب ذل رج طيور ىنس بعز الصار
 وسلة ورة ميو ملخزنر مانع بار غم انو بيعزإل جشم انه بمر جا ذ جزا رزنم

 مكنوبتا نوير جرو شييزحالام هج باج »كل لإ لإ ىعا أ يم/ هن سعناوتح كعب

 وعما وقل هيو باكل ريل همناؤع هناز اوم ملئخب جراب وسبق عما ا
 كيا ل رعا نهي زو اشي داولتاطب نار عررعب ابو نيرمتوإ خر يعراقا لد

 رار بسم 61 8 000 :ءلم ررسو/ رم تااسلإ#

 : لسع :نيكسإا لايحب ردح الإ يمر طفطماعب ل ل



 ء/لبعوص

 "فعل
 مسكس قل ا

 1 ري < رووداو إل توب مغ :ااوه ننس اكو مرو ك5 لم لن بو بور .ملعلإوز اوزخانلور/ | رش: لجو أ« هئازدا وم بورك ل“ هضفبإو كرولا ومع اضيزرعوزل بيرك ضرع وجرص محام مرد علوس )(ىرصو/, نركيمش/ ظ نمو / 0 نوبرعب ةراه) مرسل ظيإ  زينغلاو/ ب كر) زم نوكلوصلاب الضو بأ رز نلوم هرمي غيت ميال حو دخل ما زسإ اع ساد نب بكا 1( بؤ اطم ديب 4 روق ةماعلا ربك تر نعوفنام ىهو ةنوزخأ“ عك "نس سارعو و هع ينماببإااط ىهح عمدا يو عما غمذحي ووش يمل فسره لد بروس دعربم خور يرداخيمب ذو يملاو بئس, سونيا نكست ضال
 موصمت/رشسال اب هفعر 1 :مييو حف لثم بما ضحا رص مسج ا 0 لعيب ةيومسز/ «زه اج زنووظعم نتا
 ا ضرلزح "ا كلوب ا 0 0 / تر دا هيكل نمي مدع با ةظراتورسرال عدم هيي رهو اوسخ نلرافس العاني خي ةون نسور 1 لذ 9و للا تسرع بن اريعناا مس ايو ورجل اول 2 7 001 ا "عنب مني وتشاد رار هن 0001 0 رمعث] ل نر وهران ىف 1 يلا م 5 1 ملتسابلا يروا ئرحز رعتلوفأ

 ةيييرفإ لع نرك كلاذن ]لع لزج اعلم ن) طوتقم رمل |ووإ رن يسن لع توركو اورمت مزلاط مدلج ةراعجإ هب ياتو وس ازوو مسيو علينا متورلر مص 07 0 و ملزنل ةعوصصإل ز/ فيضو هو ونت تح لمداوع رش اواو :ركزيور دلع يي انك
 هبل لزج كتم لخو لو عبس عب ليبي زاوزكل] ردو هم رهط درس
 هي ططررسر) ولالا ين وية وعبللؤلا ناكل ٍخموهؤد درمعزل ند ملال 2

 نك



 9 بحرا خلا وغلا ره جرم روع نيف ةبع ضستإلم م حراشت ميو ميباع
 نإ نوعمفنز/ نكشلابركوتخلل م ا ا جا

 77 56 .رييخفل 0.4 لضو اكرر عاشت لنمو وينو مب وعون

 عيعسلا ىدنلل ةعقوز) نركب[ ”لووقد عّوس ياله ةامكو نإ ن// سو ربلع ميلا لوغو
0 
 يآ

 ددعلا -رصرفعت يفر نيو سنو لامر مري / البو هو ضررا مليا ©0/ل يبرم ريع ملوك“

 لم“, ريثااربيعتو بس (ةزاورياتكم عر يكنزو ةربز مرت ررتم تم طرز يم
 ١ والاناب قلعت عري وريم ع افا سفن عمرب كارت رولز
 هز ف (ركاؤل عل زوديلع قر ووري و ليج ورابع مزه

 مكلرسإ بكا و مم ؟قييبق مب نيله ات يو اهنا عبس شير م اس ا
 نواة هرم ا ني بويول انوص هلملم/ تورسرب/ فق يع لدرل هلع ير برر /لخرسل

 | ك//مونمرس فم لس نم مدهسسالإوأر تف ول غيبجو تب ع/ ير ورمز لخربل 3
 يلو لنعلا مسا ثكنة نزعل اوي /رثزيويفعب سم ضعب يبق اوغجتو لارا ثول

 هيج ة منال معلا مءرلف» ور هزخو/ثو رود موك زنلا لعح اجلا رذع

 لزاب ةتيزلار عود لوب لع هيكل ل رامى ولان اع ةوإ/ موديلا نه ابا
 وك تلبيس اوشبؤملا فرقا دو هيلع راع نر هور م ذو ترو يزيل نيمبلع
 قم فيجو /يتغ نإ عدم كرم ع جرب نإ ولسما هدح نيرو ىرعزربع تبقي جو
 رسل كل مدعم ع وفعل ديمسإا يل تير رو ابدا اونو اجاب ع لب/ ة يرتب اف

 . لوسر ميلك ا طرم زق فلل اردنا يرام ترام فعنؤم الاخ © ضو الا
 لمو تبنلإ نع 1 ايدرصامدمل/ل ارم اعنانكول ىنافتذ دمل ع |اس »و ملم مد ا ضم ملل :

 7 تل لن) يل علافج دكم له/ مال بع رو مبلع /لصزم ازه تح ةقولشأا
 اهرانخ ملأ لوصر هجج1] هر ريارساو/ ة5هننال دوو سا ليو ”ماواولجو اورفون , دو مول :ديكسلا ممل زن إومب [رشسكب وو كل ذا وباي ن/ن يرق مب كريس

 روحاوندكو اه ]رلكو) هيبسح هيرو ريك باظوومعل اب ايولاو تينا م"



 نان. مممس# از و4

 0 نب

 / نر جز يال م فسب نأ رواد روت: يشلاب دعما ادت و اش ناك روس برجال مل رنا لوفو ليا يفند ور لا اه مابي مهقاذو ناس را زرار[ ر عتب انزل تيما ل] رمزا بضل قش !ىدلم هورج ءأ بوزخ نإ نوما رو كالو ول مو عا يك ازعل رام ناو ميابشلا قفا . يضرم عبو كلزج تيب ايبإ يرام الوافلح لم مدالمسسن ياتالبووع نزل 2ل] نإ اريسحو |وحوب رب يرو هع ايرزاصتو ررمئرارتلدل عرنسإ :ةاماولخ - باهر نإ و ههلس متت ل نونيوزرابزا وسر ملا 2 رزااعم بلك يالغيو يلع قلوب مرا كر دلل والا مراه اره قس
 8 ىجمجسوف ايزر [ نم :]م بوز كل رأ وحدة دت "| نرر نملعم لعياربخ هل 17 0 . داو نوم فر يمنع“ 1 ووزير سور علو رزتعم فزساوواوم لوين ص لاح نيم" ْ 4 ةزرولادسلخبكرا م :رللخرتبال مشن ذو ل رو
 ا بيرل وكميووتسس

 بلال ١ . . هيزسضلعب دول كو 0 رب هوبج زر ريع ر جر "ف 0 و 000 م 0 عر ا] مايو ةاءاو 0 وعلا >رماجرو رسمت ارسال من #2 عا 0 ا ييزياوارتبو) قزح حرش“ + 21 لوسي 35 رود نول نيب ةلج هيلا لوول تاو اهضايمت رح لعر/ى اكلت روان كسل بان يعز رس مورق د له/ - تكرم مز اب ناورم لسور رمزكرو افح اذح نركذم جدسب نرلأ ريلعيل لالا عا يربو ى ويبدو هلح لج /2 ميسو ظ 00



 بورق لش كللؤر افي ركن زم لوحووز ةتكيدويضإ/خاذيو ةدوره نر زو ماعلا 187
 . رت 9:لو/ناذل ةييصالوتبص تر ؛واس عاود ةسبوشاراروتا 7

 عيبشو/ دز انسم ليم رت ءاوطو تو / لش ل/ذ ل هلع ع ضع لفل ه يلق

 ةلفنربك اردو خرم ادع اهل رغب تر ممكش جز وج عرزكو ردتمو/
 كرمأ هز لفة ورماب لفزيو وو بيينت هَ موريية فلوو تاج
 رئاسالا هز ير دلل نير ةنورعفلا ونعم نزاوف رم كلوغم ءرز ةهرورو هيلع هم ريك تحو

 دلع نا نظرإ/ نرجو ةدعتس ابريل ماك كن ومأك روك أ ياوربر درع تان

 عربا هيرمان شت دعو فاس هج ميحف ع ,وينر اورووسب اعوام
 لكم الا دعب خاولع بروق افاعنسل ءيه لين وهرو يفي سحر مقلوب نووو من انك
 +, عبو امم مميتستل هلع يكرمك مغسل م انلإ يأت عرم/ فر سو اوم

 ةاكؤلفعإو ممم نقلا م دعرادنبإ ينالوا اكسل 04
 كر لرقم بر هدب ه سؤ وبدر وستتم ليي سرك يتكرع وعساه
 رد ةزوست طمؤتماريلعب فاق 2مل ل وسر عمرستسو اويكو رينج
 | اوصرفنلازسإ' نزلا هذ ابهجرلوو وارسل ةبإض عيناي وزني وم ترو
 ] مر بذيل ىدبدوضقلا نا يكز/قيدم لاك يرزا هزي لرمعيم] قيقا رسم ضع الإ
 رووح زمور تسلا ومعي: ارذ ريوس عردرشما سف رغب نبوارمركئالو/ مز

 ناس نال ةز طش اسم ردي قييزور عدتسم و صنرررش/ رس يو ررضإأ
 هملإ لوحي 6)- نبل /ليتعو مب رع نبت رم وعظشن ال غيرو هنعاوشن ل انبي

 ور هرشلا ؟ددا وها ورررزجإ يون ةناكوزملاش دنا رعشإو 0 14
 ا ' نزلا باي ؤطحو العلا وقال يسر 9 ظ

"2 

 ةقرؤيال بذغلابطاورامدس//ل يم .اعريسأل ارض) يوكو لوسرلار وابو اخر” روي ظ



 كب نإ هم اكالاعا ضف نإ هب ويغهدلا/6ة ورز ددنلا لاوغتس طع لور
 ترراطم امال صف جراسا ذر دلاذو هم ا كلا فاى دوبزف اورو يسلم . ريل ير رب دانت [تعابزلعإإ عجزا كر مزن نإ عبق ناوى زنا دلع هوكي
 بج لجر ىو هيل لحابز) كن ازعلمل لرسر طيلاغت «زعتو كر تقني سو مل مز لص رز لوسر سيل ةسشل زن الم يروصمج ندكو رفق منذر ناكسيدس تاثنإ ازعل
 وكونج ناوعب/ نرظتفي زل ذ/ قلع اهنإ نوع شتالرنرو +للهإضتئاووس

 97 نال اع جنةلئاز كفا مكتسل ا ورتعال يد سر مك ريفر عصا عطفم ظ مشي نم ور[ يبو باذإ اذإ بهز لإن ضم نيون عل خإوا ل ريفصرنابدلا ز ةىبزوهر | ١
 . [سذلاب نوح نع :جانكه ميو (ربلعهضزإع با ان نر ج:|لزو ةكيريإو ةفوجل قلاو/ف قناع و/ ظ لوب نويرلعت كبد نيف لج كارلو كيرخ خربان كر زوج وتس وأب اولا ةزهو فاي تدز وبل بلل اق سمس نبإ ا 5 ”0 ل :و ناورمإأ 9/ زل ْ لْح د ادم نإ اع ذل الرنإ زر رس اهز روز مج زم ناسا نإ هرمز نزع يبازشإ) تمر راو يلخواه نم لا ودا ذا 1| دلما 0 نإو ماو عمزإ عاش قي عتو مل ا 7 0 هام ,ةفلابم - 8 راي عاقد ةلعب لوصرما نال نون ل عجال نيالا ا دباس ازنسإر

 مسيغلا تنزه نر نم اليحر نعي ءابو يطرب وسير عمدا سباح نأ راو رمح ب دي »ونا لجو لكل ض ايدل جور سا لزيت 3
 رع ظ ظ

20 

1 
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 ورأي اووماوأ ازبار غسل يم كازعيؤإ سيزر انقاعزمارثت اب الف وار ووو
 يدخل علرمد «دال/ قققز] حمي ل فعال 9و دفعب رع نك و يرجو منو

 ف ديعراظقت يعهربص نولو يمه ع ئنح اووبص مر ويو بحت بز نول يس
 بوو كازو تشن لع هزسدنب تدررمالع اورج جال كلو ناو نوع بلا زف
 . غلا ياغي ده كو تح ناو مجوز لبعم نور ني خينيوبصلا نإ يون ينو لعبا
 0 "بالج وهن ؤنح لونتدلو هسإر ىنح .:ةيرا د لك/لوغتككرؤو رىلمد ع
 00و تاب اب حاوي نيئينيولج الل زول هناي مفي يلا عو ةماع

 الوصل ضعت و الإ وح نم يام يتتس نسم أخ مصل وكلم مخ نركل

 ىراسا ئيبزشاو اهنا ةورذ/ لوسسلب يدهس هل/و ءازتنلاو ميز نجوما

 وب 1 يرجو هفاوبتقل تحوير ومس دار يحل دلفو يدنا لقرب شعل هج
 مس قدنم !ةجاراونمر "هلا بملك يلع وير ايفكمت تكا رز يس هنوم)
 : رهركم :ةبعع نربلول/ف عر درمياعس لن هور ا باولو جوت | ويف ابن قصاب

 يربيلت دعم سدي ولعن مياوعرد هع تحمر هدم ندى احن نيال/

 لينو تازنيملانخيص) «وكلإر عمر اوركرار اسر يلم مداوعب وسرعان
 اجرب نانرصل/ردآارأ مير دمتم ةرهلابنيداسر هر هوز بلو)ل تزال بزل شعب

 نم ل فطنل بوو لرحاولإءْج ناو مير وضرر من[ لك نقع ىلون) نإ تح نم لرعزل
  ارضووعلاب للعبد تزلاؤ ل ههفشا رسب بنردا ذل سن )وع يدل كر ووو كح
 ] ارز كلا ارا وبصن لاف/ 1 نيبتب ناكل او هع نعل اونو دسكل وة
 2 نينقم ارز الك يظفم ضيدان دعباد لع !ررصتو | ىكقشلاج نيله اج لإ

 |١ ىراعت يي نبال وس بنا مدعو لولا مام الين بيو فيان
 || م ق7 ا مولا لع و كو لاك] تبرع لب ضان له اوعو رزمة لس يح

 ١ 0001 روق ايسر لعدرلو بحال ل

 راوي انوا. ناو مرام ين فلاح ىعرم لوس
0# 



 لوعبب ن] هسفنب وز: 0 اهيرفل)وبطق) نزلا مب ثنايا هر زن

 اون 7و ل 0 /ىأ

0 1 
 .ةرشال علوا لون هبا نمد ]رخل ازدزجأ م 5]] 3 عقب / و ' وأ ر ثول لؤي عيس ال اد ا 0 نايس قاري رمت 9و 1 م 0 لوفر ناركدنل نب ءلويالابمم) وخر معب نع ىلس هبت) ننعيل نبق عرنوقول خل تسل ك)لعمولو

 ,ررمإرمو/ر قع ةجون دارنا لر ا ترن يررحإ تهد ناب دلك ومرلاز نلا 0 لت وفارس ولن سول نم نوب 0 ١ :لضوب دج 0 0 كك ل0 دع 0:90 نسم هلع | نك 000000 ا ل تو ريزإو ]0و 3| ينال | لع عاخنم | نررضولا وصفي نع عزز هر سعلاو دودج 4 ىلإ ظ ميانتا .لوعمر ةلزنم ملل وصب ؤ سوما ل |. مل دار رس 0 زداورح و
 ا روى لار ىكز) نم ععوجل ةمئشش
 لون كبو لا عنز يعسلاب هر يعمنإو سخ“ 0 رمسولل/ نب قول ل رع ء_ ذب يربلا ن[ر ومالا لك ءاوارسال 0 اا ا وأ اذه اه لرعلاب رمل بيتوردل حام
 4 ف ينالؤزلاب نش الاخر 1 |  ءئز بلل ترومزدإ ىررماك نير ر مالا ةمورأب لزب 7 صرافم .ديلاب به عايترمكرت كازو 1 لل تر للدترهو ةيؤمالا قحاب دوللي وهو رحال 8 كل رج نأ ىو / 51 )وهنا ير مجرب 0 1 زل 7 ةفاولا لَو 0 00 3 بام لإ ب قيفة

 3 اوخاويكولاب رو رض 0

 لاَ

 ظ :
7 



 ضخ. وا "نزلا هيإب لاوغت احر غلعل بو درموالومقس ةئرإ و عافت لارغتااو ٠.١
 قدعب يسال / ننئمإوخ قذر دع مش نم منال ماج |ونرقل 0 ا

 رع دانس مهر | مج دزي ءئسملا برغم ذ/وتعيؤم كوريه او ينبروك)

ور ةديطوررسالا عساسروز و /يانلعهوزوجلا ؟. وع ب تعنر 1في امرنا زج"
 ا لاسر ا

 بيدا ءاياف نو عرعوداك وكل بعلاب ىو ثحو ,(مديلا م[ ل
 .[سبسلاو . 0 يب ورسم حو قع باوك لاجر اير عم ين/لاع مك

 وابا هلت يول ل عر مشاوعساون سن از هوت س لاهور ميكو
 نإ وسع زوو هنكييرلا نعال 9/مخ/و ولد زد وما العلل را سراب مس

 ربل ةلعاشعبؤهعب عيالوراسفير يورو ةلورح كاذبه قع ويش ا يرسهو رتويت
 زال هسفير يره هاالرد قدقسام لهو ضاع مدزوز اماولعين درو ره و يسمنكينس

 وسزل بلبافعب قعب عرب دلو ءانشالاي زيزو مكليووغمن نو عال ور
 عمنا زد سيسوأ تاي ةيووسملا م // سدس طه و مدا ليصير تانإا نو
 بلل + مرادشش وزايد مارح -الهنوسدلاب وتب ن/ي بر رمل

 ةنسازيجالمر

 لال سشر كر مد كب يهمع كلو نوير ووروزافوصخ عئنيرتاوا نو دينو ركل
 نوراموروا دال هي لوفب نيدوجب كح روس اهي طن ينزلةارو يلع رص

4 1 حك وسع زنا قع ةلر/رلا وارجو زو سوير
 0 ا 

 منجل نب طز سعنلاصيحتو عاج عيدوم 10 ةلر اج بترا

 لانزو نضل كو فاجر تكل لس او دنس ب اهراعاونوكر شتت م ازيك هنتتخ) اوني :يزد/

 تايليللاس ديب عمك اما ثخ رمل عازر بف نقل زرنا ل يوز) يزن درا دعبوتح

و تاوبسلاو تاصرلالأ + نفلإل ب ل سو هدلإ نق /ن سدح
 وص و عماف ميلا نيج ه

 |و همس واعرب د ليا 9 دكر اول ندبة زمباورشع ونمت ى يخسر وز
 9 سله صتلادبل فل وعيون هيولس [تعاب سس نس لجن ياس ترروع نع اون عيتابو

 فذ: رورسطوجا سطوح ليف كلارنو ءبرغو بلا اوبك سضانم اغلب زور
 مدين يروولور لاعب قنح تررع در ترتر رعمستت بار لسل] اروع |وعبت 1

#9 



 ١ :سنعل نعوسو ميل عرضا 2اس مهي ع ممر رعب بعبالو
 ١" مهارك) امي وهابتيح اق يلغنو مشنر خرد/ل مهلا دانازززدما ليتس الل“ ١ ارو متو ماسالا تع ءزم لاقنإ ملاسا/و قم اصح خطابا ١ رحإ بن متموئل مير أنا ارو )كيت رند ديب كانإم كركي كلخ )ترتر لزب
 7 1 عراف هلا: بيزعتاهمراع) اوكرإ/لعجر درسنال/ للاب بيبنعال/ل يو
 قبال) 0000 ازهلدلع ضع -و/كرإذ © ن/ىنعم )و كلإ رو كرا هنؤخ و /رووعت ومع

 ا 55 يالا 5 ماو!“ نسافر حار 0 اوحران 6 0 00 وبما ١ م لتي ك)نلو إرم الافب 06اوبأ 7 / اهفخور نرز هزم جيلان را ا نسر لا وازع شعب عا“ باب . لب منع لم هاك ىا لرمي ياعط اع ةإس انركولس/د/ ؟ ابد وم ززني انها تعب ةباوإ نمر مكسر نرى ويرونسذ ولم هل غكلو) تيزي نكرم عر عجة هون نم يل نل ءازاب ةفراس زود جام بانو تعوض وف لاح سنو ناددوقنزو هما رشمو غولرو لانس لاف انتم تتورط
 م او ددتكو بشي زوذإ عقر ةلف 1 3 1 ا ال كيانه عفر فوخا ارل عفر
 | نوه وهب عال بوو ةلصب سابع
 0 ادا 1 نا هرم نم اسبر مير مبلع دالتنان تهرب اوشا 1| ظرف وتود 0 رضاع اال نر نوف مدل بوو ع اكتوبر كب ليا . وليابقالو .(ر الام زهتلل الر ضعي كذعب

 برجر تورم رسرض مي ثخيونوب ةلزحاض أ 00 هرب ءدب) ناردإ اعرض وعش  جامورمإ/ احرزو ىعناسؤم د يو

 س
5 / 



 لابعلاهزافنالاب كازيت/ يو يلع ريزؤفضمر/ كرس ولون ان هكورمتد وشل و

 ماج فرايدل/ؤلا رئم خراف وجي نر ع نورس نول لنزن اهلنا

 0 قلاورز ى اسال وسر ااعتيترامااو ل صوب رو بلطي
 هد هز اهنضاوإ زا هوو در يور[ سمس لانه كس طق كريو سم ا

هب: اولوشُتال لوم نإ دل كز يك // مشي ةرزعلا تو
 وسموتنيلوا لس اولوضو ا

 مراطساب فاو لليل لزعلانع هناا م [نإ رحل غيره كاني عع لو

 نم للح ةناباولوساتيقو# لرفع نديرو وو اعرش هر نسل ظن قوز

 م رو عرو دا رعبت نر ورعد كنس وا يفوش لو زيي سارق نود عع
س رند اهروعل موني دل العز سلس لونا قو صم

 يفنإؤلاتل ترل ن

 نيكيفل د كراك ع جزروعنمي) نا يصغ نعلم يو كلما لارج زمو

 .. نان اوت وج درر هير هل نع + نرمي كميلعمظ هن
 نع ناير/ى عن براي لأ ف اشإ يمد هجنلا حاشا معفول ل ذ/ر بزر عراف

 افي نرهدر/ لاح يبل نادل, امنع + زر ر/ رع ها رتضخر ناروعْشهلزيو
 ُخ 0 ٌ ' 2. 0

 رسم ١ يدر ةيلاكإ *د! تلفت ىيزررزر لاوس راب ةزه مكاو تعالو لا

 موغب يفرم خل يزد[ يه عز الغ ايدي اعدل[ رص نر /نوئدرضإل م كلور
 رورة ييزخ هبل موجود ل غن كلاما 9اإل جارو و سس اقيوحبرررو ان
 نورفنم نراورينااوملحو رام كل خس ةيالا لز/,نا كور يبوح مي لس
 تسول نإ :ينا] ىهو ةنم ثيل يمالسازورعب اوه إ نإ بلع رنيم نه تيتو

 ر: نزال يثق بحاح يقف كد مضل ناب عيكؤي(ىنعج ني/ش رمز كلوز يلزم
 لع رسب و/ نمو ظ2] عنب مهر بالسب */ مالم ىلع وسمر لف نذ نب ةبينتال

 رنلزينال جيارمت) نجم معز اماع ردت خرق نإ هعر يرش لب دارتسلاوحم
 يزؤبجو هريالإ اعد ؟ نيفدلشلد/ مارهؤار ارق نر بوو. رتهالا



 1 ذئ
 , زقلامإو
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 مك ضامار مسالم رارهو بشل مدا ناس بول عةنلامدلع | لور ميلعلرب هووُك

 لسيلو لسإ و يرج) بوهاع كلغ نونيب كاقملس/ يسر نيب (يعنو مداوي عا
 تلعاجب سب نيل ةاوسلا بسيلعننل/هللعز ور ل /مورعدإ عولطب لم ]رج
 ريل فركب يدل 10 ' نودعت «رضرن ا 02 بغا 'ررزا تاوهسجل

 ريض عر بلس مز عونا وسع مون هيدر جاي ليلا يتكت) رضوي ولف بم.
 . ثم ريو دف ب ةازتلو ومحو رجرب داس ير« نوعير وعشت ور ذبل ف ' كوست اسم هلوسرو بز علطإ نم زج ير نم ىذا ونس
 تعزويرار يل منكن زول تيكا ربلس عع عرتاور بم اود يبللو رردإ ى رزهاو ف
 .. راعضا ورضا صق ترق نايم إم م هئردار اح ك] رات وهو ويدجتل ا را ان رطبا تورو سم يرحمك 01 | 7 جيراك/ رونو حالا ربجدرق كلل تارتساع

 عيادي رجتلع دجر) و ينل مطير دز _موكؤ مر جنتل ملفنا ين
 مسب ناو دشال شاقني رديت دور مي نجوم مرطب ة ضوه ةظلاسل
 مال ليفت سفن رز: مدع ل دوره لإ غرو تام نري ير نهاد 7:
 . اطتمالةرغل طنتسر/ رنا ثول ميع ل ضمد رلد اعبنسا لوالإ ةررركنل|علخدب
 ظ ليوان نانزعو نيم اذإ وجزم | از انتولشإ ةرامعمحزم نور هاش (( نوه اره
 . نيوجا ال ير ناكللاو/ضدعلاو صول ذعربج يب يرالاةءلوغ يوزع
 ١ درهيتا وصورت ومرجب عحاسج) نم لك نم نيوريزرمقتزرم هلعرو 601/
 كارو هلال وهل توزع لئا/ عسل ءاوخش/ليمو ديل مدزرك مار“
 رعبا + هنو <بهلحا ]ياتو ءهلا يب ظرمح كر نمووب ريشا لبصابحتا 5 لع رو نامإ:اردا مينا ع كرجل كيش ال/ليماغنل هكيطح ني
 1 ناز جاد ضزول دعم ابذبدخب)ا ةدسلا هيمو ىلاب ويركب رس مربملا ا

 ا 6 0 3



هنأ اي ل 27 اةلفبهل "اف حرم زم عركضم ير رو ركنا زو 4
 

ين وفد [مسلى/ هيلو وكت رضنام نهيب تو رحم بر يع 7
 راثإ' فر 

يرر ورك ليه انعيراهأبس مبكر عا قلخ + كاع نإ كرد
 إس در امو بكرلاياها

 ؟يزبسلاو 6 انسب اهقررورم ضرالا و فارٌضل/ م ه2 لت اسم هيك  ى 0

 كو هين يشع رجيم نه كوم لس هيو زنزو نوزع ساو

عسل نا هي(ريتاو عمات زيكا دة س ام روزا ةمانل اور توزع اح
 ااثرارا

 رزالارق تساءل ير مهتضا وملاك وهف اشتم رإ عوج اصف بز
 همر لجو دللبط بحط لعاورعب مورس نوع كلو نيزمإا ف رام لموت

 دم ره فرم ظعب وهن يعن كد باني لم هانرفصإ رو هويام و
ر تانالا هدير رصمو/ امتد لع هزبعدل !هرر يلا ن ريهام نو رلضلا ا

 فز

 رز كوي ده ةرح قرزاس كلب اكرر ايي و
 «زه تبج اع رز

 دوصرعو هدعر دور اسرإ/اهخ ار خرزه تنكر ورعب اج و2 نكن وللا

 رنا امون رضاع كايدو وه يو فاول ووو وفول
لسرب نلزكناةراازإلا ؟ريلم ولكل عبس عير نمو تصورا قزو ررصل

 
 هيلغودوانجوئربعر وج هعكبل هاا زبوإو ععيصر رم مو ازخاو لكل

 ريب طوال فل اب انيبعب مالبومتو عش بلع لوسزلا ةبلَس تر يزيو بجو

 را زررل ههقرملار هله وعشر ذر مور معز م ةرزطالا/نع رهن نحن يوزر نع

 ةمينسو يخيط لب ورر ( لذا (ع اينررض نكبر برر ءاريز دج قلخ عم سبل يك لب

 ةنابراعتسالار ماسك رس ف / لف دُّز و ةءاعإل ةملا نم يمول باد قل

بب حيدزجو تعبر ةاستنإ انولخرمتو هاضمابو يزعم ,ةواع
 مريخ وس

 . فارك مصار ول مور وسر هس زيبج]ت وصلا ة سو ضؤإلو ل بلاتر يروه مسدد هب
 ب تقفل .ردرو :ةررعم نلعج اا نان ردا ازكب وصب ثم ديا ةلرموم تلعج

4 

 ا



 كج نشر

 يهمرز
 مسرب هك

 و

 ليح نم 000 روإ/لبح تيما نارخو
 ازمة بروت|لبحو ةيجوسدن ال عإ/ ى هنأ ىف

00 

 1 ' هت دراع ٠كرإ 7 : تانسفر

 هب ى|ذزو ردع نيملإ كلم نيك مح لك اذاع تايسزل تاكو ع وم تانسع

 2 ري التاسع 0 ا

 ٠ ض 5 ١ كو : ناز اليرربأد رو نزف يطب از ارب ضاع هسا كونا قال

 0 ووررتو اج كلف باك رعت داو لفعلاب هازل رش ودل لم ا طبل وصناب از فإ  عمنو ةعدصلا ليجد - ا يووم

 ّْ سنا ناغاورسو ىعف عبلا* تفرد موت قياياة نعول راع تس روصبإ جرو نإشنالل ءاهاقإو نور : 0 ”دمز5/ برد تزتتس مز يردهل هوز هيفا نا لسا 20 : .ابنإ نا زمو] ب تاج 607 ءلكرئمتسالزاومزلا تدع هنرشسلا هنراخ بالا رفل انو رو ؤلمزلاب نيني امل هزل دو ةاسل 7 لو نر يا ىو ريادرمرداوزمل فم قلع

 ِك



 ملهيررشت خالو مقوصن يروحرا نركام |هرسنؤ وتيم عم يرغب لك رآح ورنر

 لبو تيرفإقدريملتلاو يبا ند نيوبصم مرا
 00 لاذ| لع بقوا هرج لغو هلام اول دروب بيضاوي وا سعت يعل
 2 بالك ءلظفار هزل راع وم ةدفع + تكرغأ وع ارع هومر تت
 هايللررم المرخ طمكغلا كد شم يمرس افرول لويز هلو نزوح نم

 مرد وبا عب بله ار وصغر ب باللرو كنز دل ءالرزرلاو ةلفعدا رهو

 ايش ةايرالرم) سيل ج توعلإو ىبلل صور صررل عشر كاووزز مور
 راويه ماش ةاريالام (رربرح رصأ كتي نزار ىح ولا ةليغيول دماغ وتم
 كله لافدشإ لاضو يسهد) رد يع تدمدكرار.افلإ كن اف لوهلاوب سو

 ءل فينيل دقيسا و /يراطاع سوكر أت ازه ذليعرئاس رف رم يورو
 زةجءعرمرم تاعج ةارمروورضاو رل و اوعابمل نامه : رييشع قلم رو تماما

 اح كر كنج دز ىونجونحو ارجوا كرر لرش, تلج و ب
 ب“ ةلرضو تن وعاهإ ةيشوز داولرإر مهزلة نزح تس تيتلورر بيتس شار در/ نم

 «طعشم ابع ص( عزت رو يب نإ نزعه بابغازترت نع عنا وسمك برت لعوب

 وسلب نفل ودنا تيوسو بدول عمر زلاإ اعربكاقإ/ قفدم لرب بلرررور
 دعو هورس )ف رفح زع لفل غوت )اضن يلون اعم ءوشع هرقل

 زعئشر دعب عرض وبهزمال عفا ةرولا لن ا/ نفوس لبر تعا
 «رخو دك ضن عم نكلم ردم مب ههال ريل م لععيئر | مشع عورمل] هس برع

 وز ا نولي, مك كن م لرسو إرسل از هز ه«ريزا د

 . تعنوتساازومل طبعت) رضشإلا +| يقام «(ئلاع مدور لوعبم
 معلا هاير يلعل د كوز وح هن يلو رفتلإ ركع ع ةهناول/ل ي] فن شرم
 ىلا م يجاو هين زهؤرالا ملغ, تؤطا انانير ميرو نجم ير غكا وعند وجر باكرا
 نيتذما عم ىمهل ١ جمعا ل ار صفا ءيبيرسوب نسم لع زركل تام دم طع

 نمي نواه نافل اونا ع يلع متع أطر صن وزعت + لركن كلو ميلف لرنسم



 ىل:دس]و هو ديو ةزيدعال لع لمخأ فطوم | يرل (ربنق للجو زعل عللهع ١ اج اتومحلا) دس تاعي كيو لغاز عال ذيل له نر ظ

 و ةمؤلوبز لف مير نسال لعو ينك نريغلتد) قعر سولار ترم مو لرالا لن
 يزرع هيرعير] لج ازاددإو ميرعرا ل نيلاع |ريكذال هل دبس ليلحت دج 0
 نرد لزعت/ ل سام ملون يعاعذاو لعرلاو الز حر يعولاب نوكل ذا زوبتو مدخت مب عزف
 بزر الق عبل يزل يدبر مو ةريمو لرب) نإ ارعمكت لع ميج هيد عزحول# ل

 زوو ارميلا نيب: ررروصو) ىبتتق طع ةرتومدال ليدل »0 اع لير سيل نمانسبل 11

 هل جاارجولاوسرمز نيله لوتفنو تالش 7 "لوبعل م 0 14 نبيل ن 0 لقهتنلاوا :
 تح اجرمزجرب ندازنإو بف 5,جو حوتن 66 اين يعز قعلل رو هلنأو ليغ ياا 2
 ني نم لرب ياعسل لإ «لحن را هاما ل 9 الا د ا لكلإللا تعا دملزإد رة ازدلل 0 . ةيرظتالار فعلم وع نررسوسلم مار رتل وتب ناو زعبل رعاياك 0 ربع زعاض | كوزمم معمل (جكرتوالا * هسة وبتشل اكيوسبرع 0 0 أ تزعدندبفا زو هل يزاد مل رش 5 نت ة«راشس عسر ا ال يزسويو يلعبوا يلاتزمدار بزل بابو ضيقا ابن سريع مرد از افيو ل :ركسنلاع د )معلب بستر هيز راه مها نان ا ا | ا 1 ا ب ار ال هيوم خم شيف نىرمإأ نس هنزل ] نيم اعنملرقل ىلتنمت 1

 ينيب يح 1 لال 0 ا ةروخا ٠ 1 بز بهموم 0 ءازوجللز "وز وصوم تلو اسس وو يمه 10 درا |ةلعإ نوم مو 0

 رعب تعز را ها غرغ ردم مضُ وزعم مدع :اقووأ تي ست قو 1 لا / . رى لاتعلم هيرمح»/ راحل ةمضوإو تراجم
 ا
0 
 ظ

 هنهقر ان ايراهس «وكيمرت "”ملوفع :دفل ندر | صيبخف
 ا بلع هموو هر زنوسب مل 0 م ل 7 0 0 1 ا

 5 ل اوزو ؟ ]علل رجب ل 1 ْ 5 لاوزوك؟ | لسن 1
 هبال نيد ا

 ا

 تا د



 عجلاموعر رج ضروس زو اضاع فلاح !هونضدز لزفكوولغإ شر ري دوق
 | رار رونو تاكموت لبس عاج اله مرر بلف لع كولو تيرس نذزالو تار هس زر ملا
 ١ نيلقتواوراسرو) اريتو ” القل وهزم دالملا ريف عروو داعك وو ين كدر سوبر لق ف
 اوردسو هالس ب تيتا وفر عمو بيس فور لع لاو اروح لا لك ةوريووزنيوز

 ْ 06 191110 ةرزعرل دززب +عيردمس) ءاورس ع ةكب ل هال (وزعن ينيج

 طا ورع" لنه 1: يي أد نإ لو ولع ارااردل تيذن نشيل راج يع ظ
 روز, مت ير هعي دعت و كهتنعاو فلق ع بلفدل هدي هركزتلو ركزل قروضول
 بيق الك 3” .٠ راعتا روج فيتم ذو دفا يرو كجاظز م جزتيو اوك 5 ا ل ا اا
 ٠ دلل ايسصنوبس لل نم ء(مينؤمو ضرير كسل انل خرننو رقيق

 يارس نلخأب قلعنن ض دونيا) عزا هر وهو .ليعإو بعت نم وعل ساسسإباو

 رق مم دام ضرن] يعي فطتسرلو .ثسنإ وب حارتسإو مقام وب هم رووح وبر
 ررض .ديعإ الب (/دلاىدخ ىكرزعنم ندع عي زاردر )كن ت نوك ةيفإ ل وئور م نول وعم
 نر رهزنو رم حسو ميَِْصاو عقل نم دزسب)) لوفي امو /عضم,دهنالزرزعب طعس

 ىحب حطام ةبلعيفبلام ع ماارماح مينستزل بح وب نكتب تووناو رعقادع
 رينحرلا لضم تيرعر بر رموج) و هدا جب وزي ) ل يمر نستح) ءولش لبف اهوهنعيو
 يام اموت جال 2 ءرفصإو درع ]راو 20 طعب ءىيسو يإ ءىصد لدا نيو
 «هرصلاب لما ييتمإب ةزإإ ينو رتل ةرمو ةايز يأ زوو انضر اذإ ةدصنإ
 دوت ابءاورستاو نإ .اشعنل لد نيو م عدو مكلا نزودار فويمربعولشا/ كبف
 ماعلا لا وح نم بس كرجحااف ع يس رو .طتسعطز رعب روز لجو تايوتكم رعب لما ونض)
 قوي ابب] لوعبب ؟ىجو] ليج سرح افنإ ابد موب يزل يعتز ليوقن ديه
 ركود فه) لحبل نعم ل نومايرد) نإ دفوتؤلروعتتو ةهرزدل ىيلاو طبل



 ل درع بصي موب .أ|ر بال عنكم يكن ًدرع#ل) ؟ ملول و .| وس لحي لكبر ىإ قارن لبق

 روصلا دوب يهاب :هفا ارضا يكلإو منم لرب ءىدتإا و ههج مرج جوخ هيلع
 زيهعدل لاسر فو ةماضل سلس نيرو هروب نم عرف مجكلاذ وهل كيني دس درو
 قل زوو قنشست و مسن رم عال ب لول ماا ابها وهولا + كينر فان
 ردا بعرس اعمر زم ورب بشل هين و ركوج ار هلخوىلتلاو ئدرطا عزف
 لرعدرر مالا سقبال 9//5ن دع ىرصّتخ للك زكإإ مرتو قطر سس يبلع عجو تغب
 رحا] سددنكال [ٍربرال و [وظح'» قلغت زو اهكزؤشم نع نو شم دغش ليغ ةئازلر داعإإ

 . رزعن فل ديراب يلع نا( و يبعمقز هامل لوسيل يلوم بير
 ظ :.وز مراعزبعو بلغ نم نفلاورع عاد ت/وعا ورام كلعفنو نريدب] ع قت

 هنا 1 ,تزي] ترا: ريلعرم) نوه ف قوصارو نم بيلو صرير نستمع يع 00 رس ا
 7 7 ا أ 1 ا اي لب هيون 3 زرار 1

 درمإ تيرس نر دج درلوب) زر نيل عازل اوين حارا تبادل 7 ار درزن
 لريال ملغ داب ورم ثور هور ةكياللا نس قيسالتإ كزوتين | ءابسرر/ وأ
 لود ايزو هسة دلم )ف 2: ظمالل تدلم ل يمساع رز نم افا
 خيررد] نمسلاج رس تراهم صم او رى يستلم ازد ةزمو لاذ ءايساوأ
 فروة عيزوف ميسو امأر انم رفيع ا باوكل/رأ هر املعنتر اغإ جرير المسير جلا +

  متعو فازراباررد 4م ثرومال مشل ةكيالبام أت يرسم امر صبا ذايب ؟] 00
 ” . ىمال برتتر هيدر مشب م ايزو ةمضلباس) ره معزي م بازار مي تعلم
 : مم ا ترهل اه 2 . طبرو |" ناز ترلفتت] ث اهعيطوابتعابم, ليمسرر] يزل ولو ةعلش جار لا دل“ تدل ل6

 جحر اال زن زأؤوزتدض جوبز ةإددجدب/ بند ديل هللا لل 02 تناصر اولاو
 هارتنابإو 26 9 :ةعل الا مهجن ايثار نه لع «رارنف ايل ءناكيسئلل "باوج فاول تا" ا ظ يدلقل ءورصوت نا كيلر مضت بترم) حو لادا بزي لقب اكلم 2 لو ةنرعع

 ا اور هسلاو تروعيو] ةثوطرمرمو هرمون عمال لع كازتف لك عيا وتمخأ |
 ار ماا

2 



 اسييسسملا 060202222

8 . 

 ل

 رافال خنلإ ةلوضعلاو| يوك باق غلا سوسح ا هارفلا ]د افإو قرد جرو

 ] . هدرلاهباكينرف) ابر طوب تروا اهنا هلموخلل نام راهإإ هيض

 كيو هلاك ال نركسب لل ءرمو كئيريرغيك واهو ىركو ريكو زي عم
 ا هدو وصلا + بلغ لومول نووي قناع ب و قرود كو و
 أ وز ةماهاو] تازغلا اص انو نوجا ار لهنا رار وهوه دوو

 ظ غي داب ضرغاءاشو ودلع بوريس اره + لكبو جرير
 وأ لوسرلئيداو دنع ءرتس و نه مله وود إب اع فالح )وأد درمإبت + تروملا ظ

 ظ نر جدلا نقلل م يدكف دنوكتُزِ كرد[ هزم عويفيرو] ةاززعلا

 ا دولاب مارا بوه لع لونه يوكن روم و غزو دوز ع ٍىص

 ةوو يبس (مبعمهانترزصبء من نعو لك حِنومبَت وه يبسسو بلص
< 

 نوهت لس ةويول نعسان ةوربارساك يؤ رهر مسا كرمه علام عر
 1, 2 سزلاز علا «ؤ ىو]ل لاب عرزاملع و هلم /ى وعنا ءل/ نم نوس زكي

 قمؤوطععب# بعير شوا نول ماو مإاحيولماغ نو لحم ثب لردع ع
 ] لازسل رص وزهر نبع العم وعر ابذإلإ 0

 ظ 1 طق وستون تنورمر عموم وموهول وشق ذل 9مم يب ذل
 ١ يع زه ةوهلا ازمه ملل دفء / من رونمو د عمرإب ومن م يلع لوي كم
 كنج ةمارب ارق نركب ةازرخ و نول هس +شلررروه «ارعللازه نر وست“

 8 ”قينتاررجركعاا] ليا, .. مين دم نيزخإ :نوسو نلجج ءر.قننب نام وحنا
 للم هلال 200 و مل !ئ لن ىفزرس ودك هيام لك «رنعمو

 ميت مح ام يرام ةليلفاون ةئال ة رو رهؤتس ال ليإظنوورهيااعل

0-3 

 ا حر ا د صدع هده : .

 ركويزلسح
 .نلومومر] ٌيرةمو) اليلفاعو بق نعيجبو/ يزن م ةعياك نوعرمبل "ةزجإع
 لوي لاورجسام ندل ديان نوكنذإر وجال هب) نومك هو عكر دق ليذ) نم ليلك + أ
 تابسزا.ووهزبإوصاو اغا ةيتحإز درو مثول يلقتل ترهل ايم بعز تانك
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 ظ نري :ةلفويرفي ]أنو عنج دراجالابو)مهداب وضم | م)و هير م
 ظ لعبإللب *ورإر/ مابل+ بلس ب اجا مغطنل| ل

 و رهدز ريسلبدإ ادبطو (رشو قرر ؟ابسأ ع .ررحأ +وراتعب © ' 1 7 هرمنا ةعرتصلا تدر ميار يجسو ةهلثغ عياضر) فريم وة عد/ل رعب (// ظ 7 كيلو بيتل نيترو ةنمونل لاو ةعماتا تيب ز/نسمدوويلا محلا 22 ١ ١ ةرسوقنرلو سنا ارعإل ء امل تلبإ نفي و أ سها ردن كبل 1 ١ مئزقب تدإ و تررفزملعو ةناملادوجو لعازن عجانو تاونغاو تايب * <,أرتا درا كون ١) يورطعاو لإ نع ةضحب عابترار وكضاور دولا م تقلدل د وصرو] نازل نداع) هو نم ليدند هيه هيجرش ت٠ نوري و هفرعلل يعض ينغ اكون بيحتلا) "© 2 ىر وسال ومار ل برسل ساندل افرهشساو فلقن للا/ زعير سفرهم ريو | ١ يصار ارسل ود روسنا كلاؤم طفح ياراعس/ م يكالاع
 ع | كشنالن/ى ب وضمت اعقل نراك وطن زوز نوط لي املس : . زير ؤزيا) تهز فدلو ويك ن/ لهيب لود ومو ايقناطز ل0 1 منايا ودمص)ا ود خفي اذسم هن زو امم رغم ةبونكم هباوتر فاما” 4 ةجياصلا .مداؤب * نال رؤني/ قم نور دوس دير تاوفالا بس مناثولا 1

 افد ع رنإءإ هو زجررمل يطول و, ى دن ركمسكإ نم ل اخإوع يمد 0 :

8 

 ىو هك [م لاح

 0 قوم برن دكر بيصره ذم ليارسأ ..اكبمو كرر 0 ا ا :, زتز ويكلف هر ) وؤتارلا لع 0“
 يرعب دس لاغ مام بلع ريوو دروس ولاعب يؤ هيض“ / دعب ددذ/ صوزومصعب مزح ة اره ازنعو أ كلل 0 ل ظ ْ

1 ْ 2 
 ا :

ْ 
 0 | ا : /

0 1 
. 

١ 



 ظ 3 <

 ْ ١ تايثلإ

 در كدر نيد نمسا نوت ند قبر عبدا م كاب مم
 ١

 موالاغاو نووتضووقن/ءإ نكسر وطوحاوهعبلاو ارحم تروو دس لاغن سكاو ةزح
 ١

 | رضا حي مار درة رضا

 ظ يرغلابر داب نع يضم)بورازم مرو مهبط نم ةنيعذ سمين م8 هلو )إو منع

 ا مينا ي يضيزلملا درع ناجل يس لهن .[ي ارامض مرور ببحر هت نر نم ارك

 علل م مئارذلا ازينح هنوبحشمو هو دش كا نولئانزن لاغصر ذب معطر ناب

 لم ةرلاف نإرركتدنلو/ ةضوام لو/م لاف ذ/ رز مير كن لكررز لع ثخو نص
 5 اا سدواع ضاعلا»

 ١ مم لمع ديلا لعران/ 1 اونا و :ىزز وكسر ةئيالو] سش + حنو ليوورثسل

 ظ فاعاو#هلكب هرزيسومنم نمإر مهيفر ماب فتح عيب ,رزورحإني ليعز/ كريب

 9مرات ةئواز+ ثاكو تيب كراس ةززرم/ تكبداع غلب الدلع يي ب
 متو كصع ذاب تفاعلو /:/كرعبراو/لاك/ ع بصير ومر صز] نم نبط

 1 ةظ رك قفل دهانات ترجو ليوو بج لحب ىنريج عب /ها/مازكرب نين
 هزت نينلا هاذ تف كرك /ًنفيإ. بكمؤاع ءاواتإء ار غكج . يع نإ و اشزن

 6 7 .٠ روح مناقل -
 و

 11 100 ' 0 وه دمت 8 للعم

 مضع لامن ء مال ال هين ةلزتسا أو ةكيالوست/ امال لج راهذاي

 ا هنا ليج لير يكمن جيمي ل: كو وم نونجي ركود انس رانزولاث

 ظ ةللاوهو ةيوسلابةلع موك شال تيبس/ةم ةلسرس رم بيرس ويم 7
اهرمإو ولم زعوزو# بي ةركشلج امر وجن] عرق يوريك/نصرسملا 730

 أ اهذ ل ر

 ا هارت دهسا م تنبع وز جراب كول تار موزيرلا يروم نك
 تتعب ةلإذ نال يوه مهلسالاو نليدل) هع[ سمي لر نس (ورهسلا م ظ

 ظ

 ١ سما كرارب مريس فروت لو مجتزسوع (سردوا فصلا 00
 ةووبتعلىناطيدن)ءزعيا نما عزدل ةماكعةبإ'هيياتتنوةرحاوشزهعتطلثلا 0
 وأ الإ ء وقم مظع ووتش دوس وأ يدومسزجر راج الإ ةلنئيهو 0 ظ



 ناكل سر رز ةنراذل داب هوان جيل عملونرمرم ءانل جر تعم ىلع توبات
 نايص وك بلم اهتسال/انعنصراخ ر.نراعامزفاز تابت يركرمإ) ل و6 لبقانم ابواكل)ا زوو وع+| «ارث يربو داع ملوى امتع نيب نإزويعووتداو/ لع لرسم لوام زال 0ع 4 روع 0و نور نم قيرتشم لن دام رر موعد قع - اذإ ب يغيرب ملزم نموه لوو 0دماج در ايدي اوهص اع مونعك,لزتزم رع د ضيع | 4 ركهنابجاني تاج ةنام هيب زكي ردو نعصال نول ىهوةفعصل م كلا رف تيرا رهب ءازئرء ةقعزضإ )من ض ابملامقم ] نصار كدنس هرم رومر نع وصيوبا شالثؤراذباوعنقملوو يدهن ح يحل رغتترإ لهب رو عودتخشإو طار“ 2 ورلان م دايرل اك يال نا بج هب يلع قوم يطع برأ تام هر نام كدزو/ بشار روسبلاوع) 52 نمش ونال لع اود تىضخو زكام اهيل يِءع اه يسر ؤبعلا هنأ يلع نارا داع و «انزخ ايوب نسل ح لاو هرنوإاريجشن) تن ميلع رويدا ل رلنر6ررولل رح اظفزع اولا عازب تراصر رك اب بر تسر هيهمدؤور اح أب قة لعح نا + يلا ود ترام هاا لحج نا نشر نإ رات نافوب الزاب وورد ىوقينو تنل ملا نار سررمو زج ب ءاووقنب اهلي رجا ملؤعك ءب نزيال/نعطاورزتم  ىونبد لهو وريلالع بريم عه 07
 . عمو لجذم نزلا اسوق زوو اراد هايس تو لوسو يزال راشال) لاذ لشرم لإ كرك رشدرا ع نانو ةعاشلزو كاملا كزلع ترم لوالاو اريج 7 0 220 فاعل دارع/2 /«(هرز/رمنأ عم اردعؤ الو مع ررج نرأ يلم مو ] تجيلابدإنيآرزنف توك تير عمو طوس رع باز عام دنيا نإ :ةعامل) ةمزالمور حنو نويإلابببافصتم مد ان ري سن 0و درغنا  ليقير] تازلاب باولإ نوح نك /ياونحنم درعر) ة/ لعن نورك لعل يعول ١ نبض ندلخ ساخلل/ق م من لاير ىو زم اهاونع هيلع اوت 100 اهزسشرب ظرررو ةزراار/ رن / نينو جيزمو ورم نوعسرلاو/ فانا 62 دازلا ةسراإ ةئوملل/ عج عسر كنور > دل, ءرسومانإو «عفيرس اب اوس ريسلو
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 1. رن [م رس دايو شال حتت زطرو كور ادكيدلل زوثرسبا ف0 نوم

 ناي طلاع شابه
0 

 0 اا ا ل ولا
 نر فروع زيدل ل ذيشخ فين وك ماتو عيان فيم فا

 7 لود درع عود ب لقو نيتي لولب جور فإفراقي عش واحلل
 0 لول الق ورك دع
 0 كاك ف ازرلا عير ]كك نك لضعاو

0 

 10 وه عل رعب ضإ ع عإ ةلجاو
 رينو معلن رطلس بوس

 هباءارصز ست رب هازل در لزق ا ةزنا ره 9 '
 كن بالف يقلل بهو ميج رمل

 اكليراغلخ وزر بلون > ءامريو تقلي زهر عربا هلاك بلغات ة/رتوع>

 "مستلم اردع 7 500 كلفعب وذي إو لسا بنلا ةرع

 فيحرورتهلاصل اهل ور هكر اعتقلت لذا رلغلدزت ل عوز

 ] قنات ظ ظ ْ



 عاج اهتزسحاو] ةيفاوهيو سفل م يو ابويعاباوسح/ شرير ىريو لارلهلا وحر
 أ رب ةاموصر ؟ونزلا يوبافهيرقس اب[ دب[, لت وب خريس لرجال بسمو /
 ْ لرهعت ال يبلخرودسكالر ٌةيارْو زل عجوااسيييزو عوضين باعرتمم
 متاهغمو لام باربار, اطرهخ رس ميكر وم شيع ارو ينحر رعتاو ضو عج
 ةكنارإ مردار/ةوهزاع محتل زلال مرو عيففنم طين سلا ررايكزز بثيم نيرو غعم
 دمع نارلو/راشلا "انج غر اغصل/وغب ثح ضن بر كي نإ هوز مح ملح
 دامب اليل يسوم ار عؤ روز با /ربمو مب بععله] واهو اجرغم ءونزلا م هن“

 2 سياوح عام تاما رع وإاع ءلفعلا وحر مووتمالو هير نم عكر يا
 ةقلخأز جل ص رومإ ى اصر لوحل اع مكاسب نشر جزغبا دوور وكلا
 ظ لهيب دب هيدعاوسنز بس سعل و كزنبد لعمال وصال كيور دإ ينفع برقر نب

 هم رضوؤفنل ا جيدا م يتزإ م ععاوص ى اؤاو ع دعنا نع عمك اتا ةدايزو
 ظ [و ميلع ثاشار نفلووبزإ وسو نها تربع ضعف سود . بلص زي رت ف ن/ لذ
 ربلعل تلو هو ةيركإل غلبا إما ركام قف ذم طكعرل هضنرو نذر القوم
 رص بلع ميزو ترد / 0 وسر عيب نول ةعهلل جيربزولا ع تر نر ئكاراوعف كرب
 نورت ازعوخ/ل وغم قللصو و اي نإ ند تكل اغو تلرتسها تعب مرعب
 ىادلاب رم كورس فعيوكءاورشر مدرلإم لععب هلع / نإ بز مزامتعل وب نر
 ةزرارصرراجرم كر يد فا لقب حاط ناموس بعز كالطعا
 وي ف هاب .اووز + خلابوهر ايزي ام زيدل طيتؤزبس و
 ٠  موماغلاذ نوي جاحكد]لافع الإ ' غررح لعربج ءلنإ ع هررعاوعربتلدت يش ءلينف لم
 | موولا داذرالا ىونالاودب م نماو نا بدمع هانياغو ويدل مب ندكرنروزلوإإ عةودلع ةيزاابأ

 ار يرنع كارول هاك ءاروصإ يمر مكن دن و دسلا ملص سوس رقنو رولا
 ىبوم مط هالي لف باوردب بىهو ةلشنلا نتي و ن/57/رزو راق ٠

 نإ. ىانذاو يدل ن/ عمار مي زج ايم يو ؟باه ليو تلك ثإر/و ف لعخبواوأ
 سب خب )سمن لقرب نإ لييإرسإ العا“ ةاكقاغن لوم عع دل ] د بلإف الو 4 مزرحازخاوب .: ٠ 0 هكر : , ً



 | ١ ءيلعفةيبس ة همس ةسزم ملسزاببلع لوز اب ىداق]ل نفاق اف وزر / سدر سووا
 ١) نيبلااووزوؤهزلا بننلإو لالردلكلا ذ نوف هنزهه/ مرج لا هيلع هيزورا هيرو ْ

 لب «لبنالم عزا برك زحاو بلاك يقسالا/ نر قون هس كر سدا ناسناللا
 .از] ك2 ةنع لنلاكرل ىواثإ/ وكلب تبل ناعمنب ار ةفؤمل/ ل ومراتخال/+ اخ ايو

 نوقن نزور زصم نونا وو مقا ا عزت اصفررو را | ار يعسربعلل هرج :ة/وصو الا
 0٠١ كا زمر صورو ةيدلقا تسل تلات كار سلعج ./كاوو وبر يلعاوززلا لييبا 1

 ١ ١ ريغبالا بارت زمارف هز يازتكارهدتار لسنا ةلازتوي وفر ؟اح عطقنم مناخ ظ
 دع قزعترمإ لمين ردت صح نرد مسيل ص فزب لس ر خلان اجور ابحالإو ةناثاللا/ اخ
 ىلقوإمواة فمرة يشن نم ئنارلن] هيو رق نزو ةداهل/ليبشس
 موس :اوو ودلع ءايح/ زالة يلع نر رده /ذ/ونس ةمزلوي/6ةمرريمنو ل

 رسل طعإو ودار غاو هو اكسر رقم اش ارهر رم اشف موج اريك ابو هاملت اساع
 دضءلول] هعجرهتنؤو قيراو/ لاوس عير 2 دارا كروسان لتر يزير هو“ يل يشر
 رص هشئكوب اهرساه ثلا ارش قرر دق عب ىوشللا ءروه منإو توسط
 روزه مانإ فون طزعيإزانإ هاعالق/منإو 9:دلبغ ات: ريز اهي ربل علخ مدضس . زنيلابزوماؤ ]و لسنا يلع هناي رعتالا هعيصق علو هاجس ادوسيدما تويم مس | ١ نومنجاوناظة راو ءازوال/ ايجات لغو نريلت دنا عير ميرا هارعا وير ا

 قوالادلع ابرووررز قالا |داعو دره روج لوال/| دلع لوو مسن /هيلع هزل و ا 0 أ ظ ١

 دوو ملا *ترشلا لغداب لرالزددعو فلز إد /اونفكل فو يل هزم دق دح من
  ليوزب هيلع ىقعافرا مزروع عزا اي دي لقب لونا نال هلئاعشم 217 /رعستتنر ٠
 هتدورعبو هر ذزبارت اجل يبا تمرر اها خالل فوتو درع لبو نس مل قل

 '  اؤمو تلفن ناونف تلفن لإ شلون رنإو كرا تسال بح نويزورو طوسقتإ لب
 | 1 ريو طلاقر رقة عام جيش ةيلفم وعز ةارح زن ضول,ؤع ملتستوب ااه هلع

 كلكناو كدررعماووحا ل كرر مهل لسور رفا عفش هني إم موج انام ٠
 ايهلو ساو عيريعفلةءاردا ع صوتو دن لف زيش ل زقرضر غيور يي 2

 و :

 ظ رز ١ نرإثا ممعازخرفيت هنعواه هوو دهل علا ير هك الوم مد تين
0 



 8 ظ
 و1

 رز هوه نارازساب/ ىدنج تمرين نإ يا ازه عاق ودمر زل ةمرزئن از ينموشاد
 رضرفاب ةبوعود] ةعرسإ تند :ةورررريوز اهيلوهل/ نرسم اىمدنج نيزنيلوس)اازه
 هيهتردك ع ةردوف يسشن مدل سبب ةعينر ادريزإ نوذ نم ولي نبل تصايصلا يب فر ملوه ع
 هسيرو/ى اوبس بلع ع لش /ةاربل/ لإ كوول يس اكو سيلوإ ملل عؤواخأ

 اردكنإ تنإزعلا عب كرذل ازهر ديولعل اطزصب نزرع منت ور جان
 ر هضم ريكس ن هدب زما سنار كود ماعانخر,كرءر روتسل ىكماقفا»
 رهو درمسلا نس ءفامتسإ نميسنلا اولهشترووتشتو ادعإ ع مراذ/ سس ءرهط)
 ارد نمبر رييلع داو ب ٍنسَح ديري نو دوور سهاوتلل رابعا مدل اور نامل
 روس ءا داو ةلع دب رهجفرطم دردب تسحر شع لاف إلا
 لاو ففاوةعاصإ ثبتطل جمر اءمارربل يز م وستر مس كراون لرش
 ىشييس ند ملنرؤلا تشاو با“ مييلع زلم د)ل ريسرأرئلسر هكلا كسل
 تي نم لصحووو ةنعاسلا تغفل / ؤل) قنا و هور لوررار سوسو ةيابزيا موب

 اريوشر امب نيايلو مللدن عارطوب م: ررزإو ملوش ووش رسل وي /رشل
 ح33 هزم تاهو ذهدازتموعإ تايردملق و ررج/لعارسؤ مو دب مسي د
 اسلم ين: ريسموأ كساب يقعاا ماع رس لويد كرست ض دكا ةاولاف
 طروم نيش )رم يز مره ره و عستاواو مؤيد بها روز قرره نرسم
 رمز لكؤ ةفرملإ رج ج ارم ين اعسرلل قالا كبلب ضركذو ومنك عن وير
 ركلايوراؤتسل نعي عض موذ*] يلا زمر ساو تن هتلاع ل يش لاذ شل - نوع ؤزالا+ةاعمد/ ين قننيو اهيردإ ثوان الر نمور اع فم نش لاسم
 5 17 , 8 زلرمومز ليكي ول لح بمذلإب ريو بوز حالم ض كلج يضر كري كلخالا 7 ا ئلاث دحر اغداو اياز وله جزم وو باتنلليازار لارلا جم دلأذ بلغم ىو الإ انوز جزا فز خنومراج زر ةزمرهيو لم الا برر ةيلاظا زول .اهنرإ.ايدلإ/ م نزولا عم ]حردلو سلسل ابو مكوم لكررم/ مح تلاها

 لد الب 5
00 

 . يرويزركلا ويسار ىهرز كش اي نعم اإ ونريد فعلا ةموحتا



 ظ 7 4 0 0 ةرعقلاب 0 0 ا

 ى /لوهعلا ٠
 00 ل ع

 منهل زنمرازنر/ق عمر رصيو د سرزنماؤار زل قدير زد مهروكر رز لعن نع
 -- تي امرت نزتكن وعر لبكا كارم ارلإ رب ب ب فعال /ر از مرر/ن/كيفعل

20 

 7 00 داق اعز هبماغر/منا
 57 رلغ سياف لله مدت و ميعئشملوع

 جوملو شل / دس 7 نا”طلزح 5 0
 رول و خاس اىجايب ورسم عارلل فا عمم :ةرقسالإ اةررتفإو هدمت

 0 .زفرراب تركب عصرُشع ونار ةروقاذكل 1
 ٌودجوه نوار اندلع اويكررس وزو ةزكززم هتك ورزمنم ىنح لك ازد يعل ع اهزلتوزكا ل يرانق م طوتما نا 0

 هنزب دزازمزنوضر# 56 هلم ليو هلق نممن/ل صو رو اكمل عاؤماب غليل 0عوجزو تا
 0 يوكو بلغ بولذم لوض) أم ضن د /راوعزمكلبب 2ع 0 سس
 8 را هللا ريزمب نان منكي ني لوين وع لا «رورمو زم مسايرعبدرورنم ل شارع

 طرز ادعجوطنربع ا نوسالا محلب ارسل ادد و نعتز 56 او هيابخنا شور افمالا قل ويننو دفلابرال 700 رب اخضر
 زري كي مرمر لاعتد/ زلوم 000 زنا ءاعسإا ةزاايوفدارمو بوسو نرنلاح هعوأ ث اضنونع تلرالا ردا هز زمالاحإك زن نر لعارارؤ 0 5 .ايملإام.اذإ جلاد غلب مل مخ لورا نس انو رصو غونم وجا

0 



 _يؤلان ير لس >عيجرس طممم ثري زو تاثح| نإذ
 دا 27 ء باشد/ نإ كو 0

 راج ةزح عع يركب ناز جود ش/وع دفيروملا نسخ انس يزجاديعاق 0 رج هلإ ذ انلجه عر كرز ارو 0 ا هو قل و روبرت لاك حم قطب لورد كلذ اعا دو ةايزلا
 ...وهن)وز هسشعبملا ب ]6 زنك هللا د نم عوني لكن وعامر رعت ين

 ا 3 [مهد)و ظعاردإ اوم امص يمر ناب اعنا لاو ركورشل ل اا 0 للامر دلو عجور طا امج 7 0 معتتس رز يبد ناك هيكل هيو هلو دنا بلت رزضاو زموزو ونعم ورم نم لدي مسالا مح عاش هير زنعب زا معطر ديكر هيأ دولا ٠ د17 اجا تم انكر ولو يواكرل + وكس ْ م رو مهن
 و صينيكروبت لعرار ياه / قت سبلع (مرزغن مؤسس ةفوأ لوزن ليو نوهلزربرشولا >راعام مار ميلكا رانإ 00 5 / هروزعو دلالة درزن يوزع نركب دلع بزل ا كمان كنب عل زعل
 رص 5 ٠ ءرام لش يق رمبلع نسزوزارووس هس مسي سرس 1

 بورك اس بز ع نى بتي ا راج لاب اوه لنمو 00 رع ولقنس فوم ع 4 0 0 0 ا زرعة رظه] و |. .اهيرالا ع ويندكو كارما / 1 6 2
 0 ارز "راسل رز >1 2 ا عنا از بسر ل ىو ةزالل «ازعنر ا نرنإ .جشل طر ض)ءاز ا 41 مل ازميرغا و ' يعل اذإو انرلا ؟ مي فزحال لود /قينر كيوننمل 2 0 ا عيراخر ]ملزم ؛ كم انررو بدلا طع
 مل وراها قب ل

 ظ ما يبل ادونساردار ابوس للمجو) لودياو# رسولا ولع معز إب 9نروعباب

 ولا نودع هراء س) لبرومل عاقل لع زرام «لج ع ار



 ف ذلقزر راك 8 لم كاز م نم َّقخ اره 5 أبي نم رياك جإلاو و بانت ول

 ارا لا ويطول اروع ارم وياهش لادا انواع ظ
 رماعشأ] مة لركن م مإ مرص/لفابلا بو قع نع 0 مس ١

 مارشال همر لف بامراث ماقدر كالفنل انىلع ىيلعش ىهسارو صو
 َ زوانلارلطرسانمهدل قدومرم طوف لإ اريل يؤلب الأ وهران وزع 5 يرد ظ

 | ييطررعسا توا داع صاد تاما
 ئ ب لكالمعل لوو وب هيأ وص و صاف 7“ تسبق 5 ان 00 اذ/ ل مك 72

 00 00 0 اصور دات ونيت عكا" ٠١-٠17
 500 00001 ا 1 4
 ليزا لام ولا نردكاون اوم ملمع عك وحار يه ملاك سرانأ تشو نات 3.

 0 ل 00 0 0 0 نسيب 3

 0 فلولا ا 0 وس قا ىو زل را 02 نهج 2
 رغلو زفاقلاو ندير / بانت ا وهز كيواباظل/د وسعر
 علوا اسمر اياوزككر راسا 0 بزعل ا اتزخ] انسه لا

 0 اسامن : اوما اعلم نصا اسوم رروعلا 0 هدا نر قمم
 1 ى.ازعأز موز اىرم نغير لسنا هبلكل حروب جيد اد اوُلُكَد نول يحاك دج
 1 ا 7 ”:ريالعاوسو مل اناو زنل كود اعلم

 10 دس وعز يادوب ددب) ]اع كرر
 برك لمار نقل سعرك ل ازعل سف )رتوواغ
 رعانتس او هثاقنانإور دكة ال/ عرببس ةمعد كي ريتس ابوي 2 لور لك

 > 0 0 يار ملوث رقت ازكا هيو ملوعن/ وسم لحي ذليل كاهن و يللا

 7-00 "اعل روت كرب ونكرر شا زوزو. 058 زاارتون لبر
 4 ب ]



 رسم بلاؤب اب ززخإ رع انزنه دم ع ستات ري ير دعي لكان النووم كب
 اندر هنركوأ ل سرةزدتيدورعلر اكرر ربح بيز شعم وعل من با
 7 نامي بومب لنوع نم نر ةيوزهسإ تنزل تل ل زنجي نيو مانع
 رز قنالارعالا ةريشو رار لل ع تشم مذ عيني طم نعاج حو نوزوجنإ
 رابدا/ 4 /رلا نرلويو عشار ميس عب اكول لعرب يزر دظع امض عب صن ل مزن
 لبالو سره ر]برويالاذ عنزرغز يد قويرح |ر ككلال / رك جف دار دن بعاد
 مين) و طسلا لور تار رب رب نلكا يورط عال ةلرني/ نع ل/ىنورريعة عرف رزيق
 ”ازمرعر ميكر رم ذعاسلا/ل 7 نلعو عل يبس وهدي ءررإلا ب مميوي بع
 عيقهرم/ ةيهارئاورش/ دإ دعس او دعي ضيم اينرلا سبب يكدر وطدلا
 رس راجل فخ نع لارض + سموا ذ انرل/ اع نمافازسرمإ اول نتسب ال
 لاين أ فسبردمازموذ تملك نو رجو هلعر دنا نو صب عم 2 0/+ نونو
 ..  مؤؤسؤم كتب (ةللنلو زيك اعؤس و 9/ اند بس هرسس نو ىي/ ورانا امو 3م
 متحول  ةقسارزعم رز .نم لكانإ ء/ر زب اله خم كتان / منزلا ةزا تؤ ضورزتي)

 1 .٠ سلع صنم علك هعرنر لايورملا عابزتكسار رسول هموم
 14... ركل فنارعياسلخ لعين ذل وو دوو لصوارثالرم بر بو قيام
 ردماإ/ ع سانم هن ابخ/لعلورر زر يرد: خ لكنا دع ةلرررل/ عروملسولا ب
 داجبالاو فر رحار ملعب 4// ةرحار (رر از ء/زمردوصفُإ/ اع ةةيحرصتلاش ديبال
 . كفو ةعرهاو ريدا رشد لك لكل ومو هر ؤح و ويك إر/ ةداع رديف ادم اك
 لتر زطوج يتاح عوني نا ودعم. دكر قع زمر لف ندر 20 :ىك]و فلور جولاررإ51// نط ررزإرمرربرو كزعل لور نعم لتس
 يبيك رانا, ند دل عدن / حول ءروصسم نس لاق( تريم
 وسيم كر هتلر زيا از هدي تس يور اهشإل نم يطول وسيلا 0 8
 ريع ور صإءافم ازور يصر نكس + قهزعنب ؟ز عروس رت“ 1

 نع لمار دو 3ع بر ثضرإرش ا هير غمز لاعن ردع ورش :
 ظ 0 ظ رزمن) ةاؤل كمدصووةماوفإلا عب مدار ثعب بغلك زن لوس زان[ يو ريهعر مؤ م يسن

 د 226

 ا 0



 اهرزم ةيوزنالو سرا نلاهزرقن دب ةروصعم ةررظالا كن اكان: وزع نصرا جل زنا مورس في): نوعسو تسي: و ةاقعسيوإ نسر تر دكء لقا
 ساو. ندويلعتؤ مزيون ل علاساعناوهر ولجاو ميل تلم وص طهر ور ذصرا

 ْمْمَكبِ]ولْح ني اير ن اإل ع ناهز نإ شن لوب معني لى رصيو مسمي, رركاو يىحملا قرص هزنم له لع ءلرتشاووزبعاركذ/ٍت كيور درب اماو عطل اشسد ربما
 ىوثز ىدون/ علت هلردإ العزل وباريؤلا ل ريقتراوم > و نايبل/ن م ن[ٍو يأ امل نع مد 00 | رج
 ههيدييضومز/ نم نزهرلل ةمد ار شراشإ ئه جينر ثواش/ لُغأ ردخاو عتشإر عزو فض 7 ةطتسداب غل

 ٠ دهقاكخل اعو 5

 .| مصور ةمممهد 4

 خبار مالو زوو دل ]ف تسرلالع ثح ةكبزو ميدييدونم) ؛ب فلان 1 اا اوس اخ توجت يراوغ م

 نر



 لعبإ/لعوارر اذ كبد نررفما ءاورضخ الو امالإ وا نييادو اور سلك سس و ران
 مكاو هيب جور ف لتر نال /يو وكل و دنادل وهزم سىؤقوح قو ربو
 ىو بنايركوب اكرم لئو/م عصرنا يعور كمال 3 >ليعلاو ردكعتبام ص
 ,دسو سرر ةضسف انهض ولاو ذة رغلإو فاو عزج ابو وكف اندم مت اب علو
 نم قزرلاو/رديسلادجيمز ]3 ,/)هننل مرسسس إل تال رو هدور/و ب يزف دم
 اوم ابنرفواووسكلا تضرر بانل زخم لورا تو دار ةلز رخو شخألا ' . نزورلاو فا/ولحو 9/ إدرار عضم ذ تفارساع اردو هووور كك جز موف
 نادور نيمو ينح مع داو .ابزارلا تلك ور نم ندعم صر عمرناب كل/ةاوع
 ١ رموماتلا# ١ دزنالاذط دذد تال فنا ريد نح بكل راو ليعلن | ارز بكب ]من لرتحن و | هلي لفضل ذل رمش يفشل لورا ندور اا هاير الغ | نحر اسلام ادور وزهزم رامز نيل اباوإ نجل نات لخو وكاد نسمؤح ريوض ةلا هلال“ ىوشنو بم الاهلك زر: سمد مزيج لعش ء[رم عدادد//نلخرفو تزلإر يتلاو زلط لصد زلا نسر زر ببال نبل لاصاشلا ىيلاكل مطزم ناسنإلا قز ذ نولشنإل (هي/ر اونو لال افدرخلا ملوفب يبلع لورد يامل .انركذ هر .ل/' ادب فيهنفلل ب «و او تلعب
 ساند نرحو لرمم/ى هإذحاو ردنا لزتع دك رخال تل/رياروإا كلا
 يعفاو «زلسرإ اذ ننارلإ جرم نم يابمرل زا خرم 5| ذ مصفر يب لطب لك
 و راو ىرج زا محرفس سرئننو نار واجي دز يقسل .زعل ياا رس للوسلا
 نول مهلا 11 مين نإ وشم يلح هنزل كركأ طن قتلعورلا
 (جرح نازواقنالوإ لماذا اطر زوز ( ماب زال لع نه رح ىتني لن [يفعي دل كيلا
 1 تنجو يا .] بيو هيام فارتع#
 لو نارك كي عير ابا ن/ررومكأ) | عمر 'لمل) كح مر عراج عجزا عر وذل ..ز |..برو ناهرلاوولوللا بهنوو زفر ؟نخ رن قفعبز و ورسار عمانإت يل ./نر يو ز حاولا لالا هاهم ا ينلو/ 9 دلإر الإ ميغ عم جز رسال يبن لاقط ودل عر هون نم جزل ن) 6 ناضل نو عرش



 جار, قصت ةيتشن يع رعسإلا ,رل ل عش
 ا سوم اعنا افلا تع 1

 نشروا وز كورتسلاوأع ره ترووفر يه تاذسنملا رعاك عبرإو ناسح م سا

 رهو لاا لعتل انويزا ءمضاو/ اري ال/ يشن و در/رراعزم) هدعمزإا أ لع م د
 ةيهبتزاةزح 4 هذ شرزاو ريس داوسولخ س زرت ضرر بلص ليعمل اهيضأ ب( عل

 00 لو لعين سا ساروا ؟زورو هبط ع
 قنا 3 رؤي ل يلقملل نيو /بييقتللا نر و تريكرغإر/ تاويل م ررو//وفع نص 00

 ةلزذرح + ةناواهرسإل حو 68و جر تو هنو كدوحوما تلمم يوتتساول 7
 عنا لفعل ودألا انذيتسالاوآنار كالا و لرلدوذ منه قير مجولارراديزإ جوال

 ةقراخل در موءرهامر تي باين رودعن لإ ءاهيزم عوز لك ربا هدب(
 0 0 ويقل 00 او
 داومار مان عيري ني اسر هصورتجاو ذ+ لإ نوفي طهور إو نإ رسب +

 لكني وقر بلكت نافل تل يعقل جافا لع 7 ظ
 (عفنز] من| ل نم اهبرذإ ابو وافف مدور ردسواع لاو حر درع ويش كرخ ل

 عبؤفتادعلان دوس /لرنلوروهو از: عهيراموف حيو اكسو ابنذ
 ينم تلي غامر قلاؤس هب بعيس ري ب ن1: كتان .نإ .يوو ابشن تسيل
 ننزل يكلادر (يلجر لكس رويس ها ها إل وسم ًنيكاينح علا
 - هفالؤواس 00 7 ميل عوبال4ذعتر إب
 20 5ل عيائوسنرنو للاب كعتلا) كرز وو برج و هيليوم فدك يمل يه
 ا ك0 ب سس نكإو وسن لفشل مر صغشس

 . الإ نيازتسممإب نازل كر دبا: ىامب علك نالت منار, رضي
 | المزن دمار لل تل سول اهنا وزن ع هنتر راع
 " 0 يوناو يرش ابوس اج ور عاب وو خت يرام بز سيسر اف قررا
 ءيعزوع نب لاخسملا هيض ةيبيدلر ركن كال 0 ظ نو نزمسبا داوم وزب ةيررزح ومال( طر زماان اعدسبمر

 قررا لاتاسربعإاو :لواسلإو مزعاوةنيز ]زل هكر ذلا .ءايي فردا
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 نيرا مرسلا ينديل ثإو د نوورب أ بد زعتنب ةيلكنلاو رعلإو لمعلا 5 اصول ثيصتامو/ ْ

 لس يالإ اع | رو ذإ دو فرش) لإ نوركسح رع روك نم زوج د مرج هلا ذر 4

 وصراع همرزمو لسع ددبعإل د يب بقت نإ ةهضرم نواعم زءاخؤفو ارك كير
 .. , نوه فنواكفإل هب ةعذ«روفكد غل اس فمورزمو ترو ل بزحتل هنع
 رغم نمد ونواكفلإ ب عد ءرلوقت غلا رافم) 9
 ظ وذل نمزج اقل اهزدلارينخالل بر ل بح نرسم هزيل ل ببلاك هزل

 ودجر اننلور اعنا هلو نط نار” نرزركت قر .دبإ اير تبا - قا د ا الداعم مول ,ررإ ذلك دى مردص) زنز[حو روم يلع هي لضم هزحاو 09 بايبزجضوا دعا رتل رلو خ7 ل
 ظ
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 رز هرون 9 هدو وتلا عورص وب بع شتت ننإ نزصغ لاي هو نج عج نطغاوأ
 4 بين لهاسالاو (ةإءالإ ءوءاثرم ثيح ابو نابع جيينريزكلمورانإ مام لقنل
 ناضؤز علاه لكس (جيداينلك نر .نإ..يو لساسفاهز هنا و رزسشيا ييرحأ
 نجي ليكابكسكرب ةلازك,اهسا] فاك ازرتو يح جيبد نم ىر بسر نم و ل ع هنا هنرع اكرك هايزكت لح .// ٠ + امث مددسإر و بكر وأ و رومو برع نعيم

 لزم ناتبح ناو ناقل ضي ءزيزكع قر دل“ ريو مسكر وو بع نع رسزانحر
 + دررعلل الالإ نه يو روضفْلاو نكابر نم برو (مهو/ بع نذل يف نلنع اع
 نمزوز انصب وز مغ دسن' مركز تاز رثمي)و :نمكاعيظ كه نعلاو كازم
 قله جعل نزدلاو نعالج" لردك الر در”: ابوب/ في يهتز /ر مو وشما نإون ديجدديعوتج نات الراسنإ تاندلاسيوكت د انوملوو سنو تيب
 // لوزا ناسحالا او لون نكت هير .رل | . ارو ويد هصو رع ضإبرو ةئجولا
 نيندومولا نفل تاو زموهنود نيوءلنركلاهتدانإ .ء ليو ءلوُثرإ طا سح#لا
 اني اهرم ننركلاه تر .هلإ ٠ ايو سبولا عل يريد نك انتج نيو )زم نيعياذم
 هيرو لم باغ نر رعت ديموفنف تشم داوسللا7" ارض روزغخ
 يردي لد كاره فسدل/ يلد( وعر مرر مجودع :ةطصمئس اريد طرلاو ترتلا

 0 3 نسم هي هطرك هر الإ .”ايع تراتيل نم مه ْ
 »0 مرو و هملاف (0ييدزل كر درإ .ءارج عب ماكو ىتقودب مي بصر لفراججسل
 ءاو دونةمئاو نايدإ موز ةماعل دغلل وت نرو يرذملا: مية موبز ط يبطع
 لإ ء ادب تيت( رفرؤ/ ا يقر لعاص نيل اع كب ل يل حم نإ دع ةجينس ربا فخار
 لداللع زورنو مهلك ول نعمل منج نول تعهن تاريح لل تل تيد زلت الرا
 نهر وردم تمت اأ+ تري منزروح نازك امر رر / .ءايوخبلفإو قد نسحح 8

 *ليف نجاوززع ككلإ تروصدمزا ةززع :لؤؤصنو ةوصحر يمت ؟7 +
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 يحال رسابئ روع و وسيد
 (رسضسج د

 نالزنين اورتن لج ضو وبنلو روك اجيال لص سن زفير لاف تردنإ اي
 ند طر عر لبو ةعرور محور ار ارسل هروب اع رم كن لزركف لتر رر/: + لوقوع

 '!ل ل كردل) هاي نلمح ىو صرح يصير ونكت ل افيرزر بنل لوى سير ب

 هد والا يع شيلا زرسسنم عير نادي ضع رهن ذا
 اب ةنا وع ودجر مبإ يحوم رم قلعت ماب عنؤو ردج ناسح عج ةلرزرو

 البا" يلعزلوريإ وخالف ءاؤ رعت نعيد بدو مترج دلك
 د تا ووسوننس ابو كلم با نعمل عضة يرلارماع ءافط رار
 س١ نيعمينتو عصور نون وك سمو :زامركتا

 ههونز قير د عز ارا مد مولا ترها ذ/ نريؤراوإ/ نيووإ نإ بلاتر د/ربل

 و هدلار زو تالف زيا ا: ةنكرعورل م يمل ةنؤتك زر / 7ك نري اهل
 يل ىورم] "بلل نابع ترن لؤع+ سر ردناريزدرل علت اكىيوب عن وكزز مهلزاع نكس
 60 .ب زرنا مان فاق ويحط كف سين يدنح يعلو زص نع نج) نمو هيو دك دغر
 ويلؤث يلع نعم اذن كعلااهقفإ خمسه انابد تيزيراوفزم ربع مد رجبنو ا يندإو وتو

١ ص ظ نرد يعل زوم و © | عجز اوؤهزموخ رئوإر هضواخ دفين /رادلوسر
 ىبنكإ 

 ا 7 ةر ةلازاوا بيلو مرور هيو نسزح نوير يروا زل راقك عزا زري
 | و1“ را تحراذا ل افا وبونلاب ايروووفا ءلابفإ بستر كوكي كتبا كلهم هع رجالا
 | 7-8 لو ضعايزلمماكفلإو لصو ان يؤرمامع ردي كفل أدير ذر هيو تلح إج
 ظ وسلا مس زم<ة نيل ا يوسلاكت ططّتح تتقاسم لاي نيو تعنيو اذن
 | ارئيسع [ذبم |رابع دبه اكو يرسل سمن مع زبري تفسو ا هلال او
 تركاطس ملا -لهئاوؤإ ' هن عسل و نيل هند لكو مئالروورضإلخ اوزردنكو

 ونيل دل نمل رمتاو بدعي دإرل] شرم زي في ءركق ردها لككار هعمل
 :وودوزلا همشسلا ب كاو ةنهلا /0//2ير لايم عواذنو هملول يدم نسلم

 ىلع يريابمارعسا نع ويناوزهل ؟دككارر اباه (ؤرشوي لامن:
٠. 
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 يباضالنإ حل نماموجتسسالا نريلش|ويتبصعب تدلع اننم ينس هلار ع نعاك رشا
 ودعبرص) ناسف زيقومللا)اد نم بيل (قانسير وقل لوم ضر فر ةمانإب
 وا لت ينم قك/ر ومههزعب ةعرشلاو هريابإ/ع/اوطعسم يزررو
 طوب رع نل)ال/ل ه/ ويزعم ادا يدنا تالا مقدزو كب املا بم
 ابوس ولا هلا ةيلازو اوعي نزب زارع عمرنا هالوقت م تيري
 نإ تدان ليلفو نيلوانإ| سهل تيينإرم تيلعيودبفل* مق ادد بريال

 .٠ تداول بادو سار دلعره ]و٠ نلت ديلا اراب ويتوب غيب .٠
 نونو ن| د لسإلو فل مدل انمار ار بل ل6 عب
 ره زيهيدل يزعل دم ذو 0 3 رك نمار مبان زارا 0 8 ينباس ضل قلل مارس لكون نزار 1
 نيرزع وب اقشس بلع بكم عز, لاس وهو دضوز/ نس ةلمزوشلاو/ كن كالق 7 رزين بةزلازتجوسنلا وضردلو ىو فخر اخ دوضو رس اع ضفلا ”وهوهتلراس ةئاغسش او ةمالاوتم س بنز اورير مهري ارحإ نيم 7125 002
 ركنا نبذه لعنونس وزد ناد يرن ربح وبك للعاوييتلات

 قلرذرلىبدبزو عرس اورام روب كوكل وشعيو رشي كله كيرالا  سالز
 : خو ميسو ١ را وسم ميو ل/رخير معس تس , (جعا دم

 لرهو وزني دل ماو رش الو نورس //ور اك تنعيدو عاج بصب هع
 ٠ 5 0 رن مميبال و عب نوه دكار ج نبسوكلا كودو |

 . فارما لوعيضعر مرمر نت ند الدالي وصور 2 ل ءءء عيجت ويت ْ
ِْ 4 
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 معمر يول
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 تروم مسمي
 نو رتصسب ]ع

 درج هل بطي رف ترم عمادطعر لب مكر و توم وررحارو/ ل0

 دلو قبكاب غل هبي رممس نيلامال رج بملكة لإ دل عب ك/ هدأ زالاي 7
 لونك اياه ا هتاوطل وا اكليل وشل 23
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 تفز رز همر ]لما اووؤنن/ا//قعير]رعع مرادي مو/اسالا رع نب نوههسب ال

 بنيت لح امر برا لكلا :يركو اع رايس, رس عزو هني لسوف ويف وع نزرلل
 . رصغس بولو مرصع /يشواءوضن إذ / دونه  ظنحض ريو دوما رزه يرسل“

 ةرمو زر نبش نينا وخارلو ندين لوس نو كو «يروغمر هلثا ةتصغلل

 قات صلقنا/ مضض دراق دو «لعإ قم لهم) تملضونمب دوكم نسعلا
 زبه ميتال نت اس يدحبو) بع بوءالش يبو ههشيزرإبل بلسي نكس. طمو

 ايام كاب ىنهبلا لك لاح مس نؤفا له كروكي امراس اب عستلا عيوب اسلا

 // هيون سلال دامو ةيلافإر ب ناقناب) عفن ودارسراله/
 رزغلل ةجير د: ءوصر رهو تزبوأو ا ع عيال د ءونوارو نوو عشقت
 ان/ملومربلع ربو دكر الإ دعوز /نيههتر او :اسنلا شرا ل ببعو ةعشر مو قشنسو ا
 فيرفإ هز (درعاو|.امس)؛ةالؤري طن اروع اور مران ل. امر كانم اناشل

 و

 وأ

 !ِ ماس منا و ١ ؛ ! و كلم

 | ميز مارا د فج ا رنا طلا دعس لع جاه يرده يعانرل) درج َءاوس نو
 را 6 0

 10 صو 1و عج ضت/وزر/ تيك /ك/ل نه انلعي راء طت) نقل كرمو نص ز نها للك
 | بكل نصاوز/ زيوس لو فال تب نيلكوإع اما دمر ويدن سور هرج «ل

٠4 
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 0000 رز ملوهلو ]نه ل نم رهزئل مح و)اراكلال ةعصوأ هلع جو/اناسن ودعت يملا
 لري لكلام لل "اك فوزيهيمنه لول / ريس و نابل ناو نملؤدلا
 وعيب دم الخ درا كولا اسمو مترلسل د هر انرد وسن
 مزاح سلفا دوالمئلا زبون عمان ل وركررو لفل اسست د رابدل بيس
 بن غلام فعزا تش ولع نوري ونايو لعمل زيقص نورة زر ون هع
 منيب كنحو بزلا+ ةز حربإ] تور /ذلء / ثق دغل) علب نو /متلا عويمر
 تركز نوعيلابا اكعد ]اهراس فر يور ونا 200
 كرمز الكت لخ داك تزول زه بص ومحو اهلظم فيلا ر كراع دلل رسغل يس

 ليزعلاءلش ىو و ركسبلايو رم عاتب او قال ]19و نزلو عيل ؟بشسسللاك



 اذيلا دلل 050 تاو ل ا نو ريا
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 نوعؤج الأ ير 0 ن] لقاؤزملاو ناب له ملل ره دل ن ثوم ميلع لدرس هزكلاا»

 ا الرع رجم رويس مزح !رإإ ب توام ك/ و لمم مري تنس كا وع 22و ظ
 | 2 موقفا وشد نرش تنم نواب ناقل ةضانفار ارتب الل وو لس وسن توين نم ْ 0 زيا ضار هلم لهدل لشفاو كعب وز رالف هال ليك ظ

 ١ ١ رك ق ماو, ةورااوذلافارقريم) جاعسسالا بشي وهو تي لل ميش | 0/01 0 دبوس وطلب تس عم العرعور كنس رزين تينلثو تعز ة ملغ فإن نا سرور اشم
 ' 0 عليه دج ءنالع للهرب بوو : هوايه عد ظجالر اه ارض سال ليدل
 | *  ةُيرلمررب ب لوبر تممعحر ع بعغتوم رع مج سرهبال لإ لمرار 6و ماعلا
 آ 2١ 9[ مهانإزو ةرخإ اله جو نيتاللط صح/ ربع رضعلار برضعمر نم لبو كد
 ل سو بكا فعل لا روبل حالك

 57 طير كودو ننيول كرها لئلا ءا زعير شير من عاشو ك يسر ش 0
 م, هنوفلك نإ 'اهاصروعب عقال نمزب ]ا يبورير بقر سرد رالا# 9 يزفنام ا نر تمار طير «داعال/ ورود اس7 ق عرف نمزرو تعب ايو / لع 6 :اارب/لاههلابهيتهلإ وحوض عيةمو لف نرش وابوك فيستا 20232700
 كرم بيير نفربز انف ولع نهدف نيا ايزو ع ةيررشلؤلا زفر ار طسي نولعبخ ماعم الوعر
 رالي لرب زا عيطح يل ذرازتامءظرس نزح اهلعيالوهتفل ىضيرإتيزام عنإ ةلانضبسلا نطو سنو ايراد يينقرشك العم ب, 1“

 |3037 2/1 وشم جالا هلم مم ]ربو رب كلام ابر نع 27 | ١ قعر رو #ازح لوف اردبلا  ميوسارفة صال مسأ#
 || 2 وتو شارت رلوإوبل اذن ءلوذنو «ر ردنا تبصر ولح ءنلعتا# 2

 0 منول وعزز إد هيج نوزز هن نو فابن /مايمإل اش لب دبا و فلس رولر ود تنيعتر هبوو دانيل
1 



 ةننشتحا يسئ ا - 1 : تح مجتب
 .١ ساس هوت لل“ 7

 عزمنا أ

 اص
 ظ ىو سك 2 ملط يشم زك «نلوحل اشينول ل /وعرازلا

 » )نو 2 ويلك هر بكيرش ت0 مرعلل سرلح 0

 لطم مر انرغاب لفئتلل عتسارؤو ةمكاولا رسل
 ا 56 "ورا لما ىلع رْوظَو

 0 بو دس عنو لن نوشلميو/ فين ام ةنارلع نروزلم ةومخملانا
 نورك لا نفزر انمرتو وسو و وف الب لمعتس هلإ
 595 انزيأ ايو منزم 1و« مسلسل ث «زمانارعنا شلل علها ة علا,

 ظ [|.ربس الا ةقلعي لعل قل اكن راو اشر رغب نولنإا نفعل ل عز زورونا

 ا ىذكعو] داق نسر روج مظلل قل اهزجو "رن رهب مانوج هن يوازهماج اج راو امض ولو

 058 ضو ىو دع وأ هود قيسسب .اهتارو ناتو عماسو د هل ل ود نيم فكر دلل قم ير

ما , (ر© لاا واتقوا رب صل «رفثر 0 ظ
 رن 

 0 : اند دورا عامر ايننإو ١ نوصلقا ل ثلا سلا سور كب 3

 10010 0 مانلعج اوله 1
 59 1 اا رش 1 ايو امشي نإ زن كت /عللا واسس سا

 و |مدؤنب "٠ ؟ر ارب] ت نرش عش نيرت ورز مررنوش كلخ تدر لوطن كراوغلا ولبس يول
 8 0 )ل ناعيا ” عضال ثر حام عيا راب جسم هيكامي م ةلشار

 0 7" .ازرئ درع ال جيشنلابرياير ب وعت» ؟لاررمالل عمر شعل » قد تاسع ظ
 ا صو ص وعل ركل زمول لري رماللع ةيرز ارا هماعنو هن

 3 18 1 16 | جاف نرزم ةكوإرمال ةيضصايعرتنلا :اعيرص متنا يعن قييزع عمر م] نم يغسل“
 ,ر ا. هب عيت اما رجل هك ساو[ نقر اعب ردم + اننا 7 0 ا
 ١ دعبل وماوب دبل عيسغلا فلا لكل حور هش دو ء. ارث هيلع ازينوف اريل اث
 ا را ا 1 2 هوجو ىلع ايون 80 اوز فيوز الراغب صيصر ظغاسنب

 يئزارروزل هلا , كل زعو كرو تاور وعناويو نزع زج ور لبث طهر ؟لزاضور كرت
 يصل 1 ,لزسو ] نرد يكمل ةلالرز نم رضل اليك نلت رضا نإ 0
 ظ 1 كو خداوتاوهو ورش اب قيال لانقر تايجشمومر ةةل 15171 3,

 1 ب 20 22 2232 ا



 ع 42
 نإ .زعل نإ دعملاو توصولل نب صا نعأ نوعتولو ديل عيسعلاررسغمل نب قازسعإ هدأ ظ
 ادا غلا سيدر دويددب/ ممر ةياسم جايز 0 ردع ْ حرالا ل كلل دور وكمل هل همهم /نوتسكم زك اقوول جودا ور نوصم مرت ل
 نوردفرو نوعا ةزمووكرانع نر مقل ل/ لب دورى هي 0 يا م 7
 اير طروسل رن ونا زمو ب تخر رص, ووو نيززملا ةهبارو أ 20 يلاعلا لمرور وصحت ظ ا ااا ار وو دمام طلع ا ور تمس 0

 ' نس نرررمل مقل
 نم ليزتن دلو ل اهظتس لابني رنا نيولوك ف“

 لب إلو ميراج نملب ء/ر مالا < نهري ز كدب نونو ادع نسهر بغت ذ غزلادقب كرف

 رونواول,نوبسن يدم ايو ندرك اقر عقر نودعت وترا
 *« اولا وج نيزك” نيزك نراهم يللتس ندعتر لعاب
 نراوزو بصزباو بضل ءريوعلوا تغير ولو دو ارامي قو وعشر جشنا
 ملاك: ليلفر» ارغو لاهل ريوختل ا لوح نا كاطضاو عطح
 ري امرتك نوكر وسال تررفس دز كرؤم لظظاإ | بسس وزع وهيه ؟غلابعإا نع #
 اوما نو مادام يرسم نيوليور هم ازيا روب انجب م كينج عسل /هلوكل
 "براويز هرالززم لإ سمنلا نمعجو نزوعج:: هايون نار لزهل بكا ظاو
 هيزيإ باوج ليل د «زبح . دوه زبكؤنم لع ماغير قرا/ لولد يلع ضم أ
 داموا بإب اب خيرك ديلا لاعب جرب ء لول يبه نيود نع نكن عدو
 هال نس نكن اذم لروفلف) هيولب عن ناسا / لام وررر نوع ندلولج ع ايركفن ع نمت
 . سزالذهإ ارسهو مقل زكر م « از نرلم لب رص يود اسنإ نم يون[ ناك[ /:

 ندكناعاو مهن تاذمين ةزجو يك قو ناورو ةيارلا زيف اطار بسلاح
 كيلعزر ل سيكل زخا ذم ]يمل لكلا يرمي حاصوبل لسمو ممإل ءدكأ ©

, 

 «.سوص ج حووو و و يح هس
 , 0 - د مو

6 

 دوب د دج دعس مووويكيومسبج دج كيو 4 -

 َه هيعإ | وابو عصود يول افول ءاص/فجي نيلإ هلا ييزكلا نأ نارسإو
 يبل لاو ريدي وحوءاؤوي) ةزثس كوز وسل زعبل عزه نضر . ويصنورولا بقيام ةلافوعج ةيلدنز عقم لةوروؤعو امم بولا «اررعشل



 ميلك دالهيزيلا نع رياض ددئكعب ىيميلب باع هس/ ونعيش كولر ردد جسم
 | ١ ١-0 عمتوإ ةكلنر ةنرررلا و خجسردغ مست يو روستو
 | و ه و , بهلوزخت ءواصرتذ رلإوة وسلا رسل جسر يح راول م زارسل يل. نرسعو
 | رينإ وسال" عيجبر يسن يزن شو نا] ردن ور اضم ككعلب فا قتإو هع عو عاف ظ جلاب
 ١ لباس نب ؟اةلمكمرزصل) -مهعو لا وحدل/ ىولدح دب ملك »ل ةبلج ةلالد مال, ترؤر)

 يا يزعاز اولاحلكدو ب لكرم ميبقتلا | تساوع مال إبّديب مير جنم ةليل
 رهو همعولاطلاخو ماج هل عملا ندبإ ع عيش وكت هلأ عن شم مسعنب ىرعم مره
 ١ هول ربيعا نامت ار كنون تللابباوهايعتس لرد ولف نورا

 نب تلال ءعرهو هليررغل» لاحر/ زك جو يلزيتسر يوم ادب عبق +
 فص ني دز دوصرم ار اس ساسن/لو يرو رعلا ار وه ةئزن بزر اهدا
 ظ اه بع نعوكزا عشر عم تن ذ ل برولو هيانوركل غاب انا, ير اهو حوم دبا
 ظ انه هنو اوزخلوالار) تايبسك/ مى بتضو ايو /ء ياو ست ل كردلروص إلا
 - ةررتكل نيو منذ تفيدح نضريرإو ملبال د رُك] هوجو هارد كالو: نظل
 ظ 1 |, نيهصرلا# عب ند ال لوالاوارلا د ررضاب لعنرز تن لك مبا غنا /ل ونعمل
 || ١ جسما. قذيباورعفروف فلا دنم ىوتسي لع .هي ليرومو هبوب رفة فسرتلاو

 ٌ جو ريوروزبلاك جرا ريساناعب نعل لكي ونس عهبأ ثم 4 نعرر برزت كويسملا:
 ' يك اس كروعو بالاك عبس و راتت ل اكرر نمل زد عوير ل اكان
 لعن عقل رش دعو ميل ناجي صب يدشن بم دالاس يزريز لع 34

 ركشكم دل اويدلا جة اك ثويالإ مم 05 ضرلإو تيرمق) كري ل يلع ليبلد تا“

 ا تلا لاؤسدل نمر زل هم فاو لو مرو هلام تنانير | 00 از لوصالب) رك هيريرا الما ودروس ال جرت داعو ه1
 ا وكلم وو زج بل كارا دلل فهذا + ىدنكب نقل / ابرك 5

 ظ ينوي رهالاو نيل فة دماو دبس هلال عج تلو عيت 0

| 

/ 
١ 



 ثار مردنو كهل ة يزد نو ييعرز ا ليس اون نزعل. ىرواونبشل/لدلو ٍْإ لنا 40 بزر بوكو تإبهبزودس) لمن ثيح مصر تورم سرا ناو 3 ومر ونلاوا رشا نمربعإلو/ ميزات هج جا كس خابأ 221 ربت لزيزباص د طرا برس هرمون يولي ري تكزالومبما بدا ية طا 0 يعوزوويووب لوعبنسلايكو اولا رمز هيا دل دز / بصي زا ؤر ليم نإ« له دلع 7 البافاري رد زهززفو لني ز هر مو تيب رو ميلا وعيب لوسي )وشي كرب عرزع يل غلاو نسون لاح ميو دؤمل وعرب لرستاو اه لل مزون بزي ردزم نرهصتامربا ها نؤسؤت/لابوبثلا هور جايك رطل

 00 مغنل نإ الور درك ا ظافو نإ وام وشل مؤسس ونسب نوراذاك زيزو هوى خي انوع بلس 7232323707
 قست ول متيمعل) سالكم يار عو قست ديار هوادتو يهل هشع إرث ار رعت مارد : تررزم ف اجنريزو ةلشؤت ىإ جاك نهذو ل 6 زيكو لسال لعل نال مرج علو دلع رعب م ةلال ف دحر تموت ىوؤك . ىانيربنو د إعمال لاش قوو قات اع كف زع حمس لفريق اعانخ
 لنسخ اضؤيسلاطوغيؤبا] نم لدن لعرب فزنا لطتخر ركل اخ ل قير زن دمار اروع منسم 9ريب» كو ياو هيسح كرا و0 6 يلع مجج نر عمير ع بظيامة اهم نمو ليز زلال
 بساوحاع'» ظ ىحنلإرمهع الميد م اعاروو كمت ا ماعنحإ هك ازررتو بكو بعاشب ١ من وهوتبنل عسب ل / .| خرب هس برو باوهضدلا م د و زاللوالإ كلذ 602/0 روض ر غعيءلل معد قرم دل كيف لفعاد لانا قا يزخر ميج ص دلخ“ © * قاينالايدحو مي نكرربو هضربج نإ لهو ملي ملزمين !ذ نس



 قدمك | زبو مل مععدفيمرد | هيإ وح لاف يدكو ىعقإ [نعاب اوجتسال)
 مليرل وعلى رص ةاويرأاو ندي ربلاى زت ويايوطتم محمي ؟وفعنو رع ياو لعوعرس
 اسوم سل جبل 0 اذ يوسارر ترون سوت اروغيو/ معاقل
 مل لوي تايد موس امهم نيباه ملاعب بباك نوح ءارعربسا دل نإ

 راسنا تكلنسنب كاف لونح د ركرشيوت لنج دسإا+/ عاب ا
 ترابي راو روما هم هفزدم فن لش الأ كما مملاو ه كل د ايو ضي[

 نرد انوار نس) نزعل زن وب نال - لقمان ]و ن نم نإ لوز بردك
 عراسي ميلا اونا ارب امان وركن و. لكاف لور لاك نخل فيي ر إم

 اوضه داير نإ اع انوفا جامو ميرسي نيرونب قدي سيم مهوحوب ٠
 | ورارسنعل اطال ىلا و اوعججر/ل تك نم بحت شوش ني للم_بنيغذ عيل لمع/ ع
 ملاك ب هواه لويمنوةلفوعإا ناتشالاو سل بر ايرعب/ ليت

 عمومي كا ينار يبد ناهز اريشاوهفعوب تس تح نور بفوز ول سي
 كرار وهز يجب ظنلار نيررل] يمني نيو ةكياهلاوإ نيصردلا نب يووم تتش

 انتو لإ ينال ظنا بع «ياوز وسل وكاب هكا نوني ونإ| ميك لوب بودل
 "م نفبا | ومدورجس/ نو مرداس تلا ىل من 0 مموج موب تزعل مكمل 8

 مجاور, ةدا/ تمول اب اصصرنو قاجنلاب سعر [ت كو و ىباولان ماكل
 هلاكوو ءؤبارهبو هدلومأ اد نح روزا هرشساك لما زيوت كتر
 ا ,.  هبوئورررما سل ووارج ٌءيزد [مزح و بال رشوان لاو/ة قشر وت
 افجي لورا مطعما زيكا بيو وو يور شرا ايراس ناره اوكا سودا
 ١ زف ىل وا ىنعم لو لاك فيجو كوامإو هيبلح راما وس ههنا رب دوال اخو
 || زالرو دس 72 لك نوب اا لزع هس ودي[ موه دونت يور نينا اعل
 | لصياسم ب يق رلوم ميعلإ لع بمان كرر نلاوعز ولرتأ تيرقاك وسر

 هراوسم] 'فيزدل نإ نر. نيج تيرا يا موس سي
 نيراجاذزانزراب] ايو مال نا لامك دج ملول 0



 مبا يقوي مو |ماسا روررم دوك نونبر يي ع لام | ولذ تيما لع 0 «,لجيب موكب بكي/ ل هز دلئزب نمي هلا دارا ظنلرب مسسرر انو سوكر ظ ظ 1 0ع هب هوت كاملا لنا هي ١ مز خماناروو هنااا جرين ز وهو زال اعدومولار حان بقع ربو ظمأ« 1 . ومو زا ء| قلة لرامر ترج يلعاوندكامع ارنب هنن زرار اوبا00 اريك | !ِ . رو تكبير جاو تاكو تبول ذل عوز قييدماو زهر (وعب تيس نم ةزصل تكة زعد 1
 لر منبع ا اهرب ك لوطا تيرلاه و وسلا نوزع ولف تسفب ] 1

 بلا امال لد ”ؤمعن ضرب يد دل ناز لع وسما قرر نمر ياء ربا نوم
 ونة نلاورزمل قلو إم كر سر مر نإزع هل جنن ووو ما معاق 0 < مازن ريب رماه كاش صالخ الاب فورم ا ئرتت/ و بو معلا ذرأ ظ ظ . ري نا اززدل لوازإ د عرو وارغزصول رمز ضن يزن «لضمن»لمدل ارو ا ؟ لعمل عم 0 7 4 نسق ررزل رض زود ير مالا زيرص زل ادطلل هيتقوترب» .- تمرس ١ اندر جورووتيرصنإر يضرشلا نإ ةلفعلتب كيودوعت كمل ل ول سف دصدساو] ابرد ةواسنلادعإ زر عرش ءايعوت تاوسدل) ويجالرإ شن اروزلا سانا
 ياو ماسرزب راسا عبص اوف عورتسار مدع نوصل نونا هاش نينررصلا ذل بديل عة ينولاا مررتس ار تجر ورع بلا دير
 اس ومع ملخلا ا درزن 7 تانج اناًروعلالأ من وصونبدلاس حا هيل ”زيرولار وما عك ندب عيني لالخ سوكوزل ةلاوولاود اوم الإ »زيرو أت زهؤنو ةسرؤرمل فلابرلا نبت !/اولعأ امرع دنيز اللا هعلز يوزر صصسخ نابع زي بودل أ تب راعالاب رمذور زنا دوفن) نإ عدول همي 0 ١ هوز كلو انزيلب سرور سر نا وصار ما وررسار رق وغنر صعب . يوصي م نوروز نقار جو ةيدصبإوال مرتد مرو 00 رولي وريم عزناراربس يكلم اريج إذ بيكو هلزعنم -ايننابا | 0 بوزدورجرارتم سيو نوت ا سرر وس امرا ل



 . زيا عر باطلا + نايبتل/ ءلعت)ارجرمش ميت سان بعت بعل ونال لوزن .
 دويصإ) لزؤسلاو دنمملا كرما ةلصخإ يمسي كين مز ربسإ 1كم رشر# نوسيو مل
 !نيرلا منايا نس يدل مهب نوروالاو/ ثا بربك وسلم نيل ن كابن زاهد ةلذويحدتو وز ةرسإ ها نجو دهاكح نجم مسن منين, رقلا صادر نتا دلوضمةلاروم هرعت يضدكتو عاسنالاضاقتر
 رى ورتم اخ ربو دال ر مب ي او «عنص كن كوت هني يجس ارا ةزنرللا نر
 روما هكعأ اره جراه غوص اب خه اعب سبأ جاع دارو قنتسيم بزيدح/
 | م م والم ررو هيل عزيزه / ةارصر م نغير كوشك ا دركإع ىفعتل مك 00 وبلا ره لال © لل
 00 ها دم ملول اهني ام

 نرع هيو اهحررو ءلرغك د سبا د]//ل بنر لوشلار دّينكاي كلانككجلل ٠ زكر ذإوبعوت نجع / راو مقاولة يعبتحو هابجوم كا ارم
 ارجع باكو نييالا زو ةفرلك دبش نرعرلبل هيب كير مداب سانتا
 بردا نعد اذن زمؤع هبي لضعني دوعوما كرا ذ شب ثم عنوس مدة قو كراذ مث
 يرزإ: ةنيعرم .اصرمكررؤوتسنرو لرب لضعتإ امير عي دهس يف لتمر رة
 ريل ل2 تنين عرملا + ةدوسقملا/ بتال د باو يق سا لإ دواعداز*
 قو نرر/ نإ ةلذز/ سن دال ضصرددلو) ةسحم ا ريتإو هزل هذ نرناصتس
 را تووننزا إ وسان هايكل كالو رهلا نع ميق جاغفتسا/ر مس واعمل“
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 رز بلاس وس وصح نإ, ميز منرصح معناه
 ار نرلل 6-5 د 0
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 لا سغيو/لزح ةلئاومبو ىشنلا رسمك

 رببسو نوب زكاعزج وفك نس اوت اكلي رئدم بنود يرو اهتمام ارنستتس 8
 ظ ةرارب دوو مهقجب نع بينا يئتمولإا بؤ نإ تبحام مير ع مومو لانغإلا

 ميلر د هز و ملل عع اوريدتا/و او, ف وتد ددو تلا + ارقدناب تير او ذب اوربثماب ربل يروه ظ . قمل] بزعالو ابار هتعل) ةرتوإ ل بفعل اغدل/لبزمر أع
 ]حاب قباعاولجر له ) لاح نم ةلوزهم ابرم) ةئ[ث ج نم ةج سايل نوع 0

 زكر |الولو ةيلوصالات كال عر رفامو اع لني زجدفن) دكر اسيا سوني ل دل ةل
 دينو هس لعوامتق نغلاو يسلب! ةربر ولنا فو نم وزؤإ دب ملمس
 . الرز رتل واي لاذ قالا لع ماوه ذيل« دنعم تاس لإ ءارتع انا رسل
 انو ريو زح1 مؤذ 4|[ تسدلا دع رس دبإإ نيو ميلا واج زو ملوسيرت
 نم ملجو دلك نيزعط .خب «لدنلزب 0 ا// ل اوإملرعب وه زمر هجرعتر
 .رزقلاب انننإ هلض] هزهو اتا ص وهز ياق نبللارسعم نها ين ايو اريج 2 . ويكرراداول عبر خمتزل د هلا امان 00 24
 رمادي نصدر ةددهلا يلعدنإ وور جم ضا عر يرعسب لعرب ئيلوضفلا ول ةدزيو] ةطمو /كزول ةلع زمن طوزاو زيا ورمابدمي) نابت ففوواوبلا نع
 ةفيرغو ل خلا عضو لارابم كرك/عداسعلا نعي: تنكر ورك باول افراغ صنم
 يفعل ةءابزرت اغا ظطور ريك /رابد نصزاوجؤلع ب لرتمساو تلون
 ظ بف ندلم دعبل «ةروارك رص نعبر ملغ د ]عاام لوس يع ديلا اعز دو
 لمونبل م قلح د سولذو من داامكل ناسنبل/ق لخ دفتر رز ل وكي ناب

 كالو ص تريسال هءزسوهل الل ا جوس, نو نم دل لدن ور فيجول تمليس اطرمل و |! مظعريج .وزابت عكا رون عنرر تب عنز هيكل نك /رميرج رحبت كالا
 رشرامردل] كعب [ةزلز لانف >بريو زر اكول ال رميا بر“ مقار قرير لور الا حر بزل اوس 0 لع من نع يسال از فوبقرظنلإ ن عيناك ن] كلو د ارز لها دب بلك هرتز



 1 بح /ي زف دامي كابس شن كالو حاحا تاك التأل] انْ
 1391 صاق]ك الاب ةانز رم لععس رف “ثلج ع مداوريولف 2
 راو ردلكسلع بمب ةلازلوو الل ايبو زيا له نمملوسر امم 1 ل

 )ل بعب .ىبزارسف ؟بيلتح ل بص ضاورنلاسلاو يلين ىغللخدو لوس ظ
 نار ل يور لج اسأل لسو بعث نر اعل دارس و ميو ::دلارج اإل درس
 الإو لوخيؤع شال/ك] مادستل ميلعلر سيل ميس نالإ ترو ممكعتنل هلا ركذ

 .ةهنغلاكىنةمن ليم لوفاع م هس ملصم لاو لوم عروضا راسعلا
 ريك عيرالإ سددف#ل/ برمزو ةازاوس رج نالت ,موصاو «ءدصِل/ يلع مناف

 شهار فر.ارعلل وركن مهعونا ئهلا ءأ يول وئزل هالذإ دع نةزرإؤنشب
 اب نكد يروزبو لتعالا هلوارتيام ةلوزل] مَ ايضا نيب ةلود الاب ةباورج 1
 اردزرزب دري ميلغوزخإو ا ىنب درزن |“ بل نيل كعب ةلزك ةيوةيلهرفا 72
 امو لرس) زا لمو ةيلصاج ةلو» من يكول د مانا ن الح عمال لْشْشص 20

 نر ةماهبإ اومنالرب ار كد عر/ ع كلالح منال رز: ةرمدلإو/.مهج)نن ماهم
 ذر ملوصر ةيلاخ مرد |ومت/و مع اومسرو منا مو هس وح نب معرب
 ريلع بمدير يزفت ىلا نملرب بريول وهل مهلا شوك ء وزار بر ترمي)
 ىفنإلو | وعب ديلإر_ رر/ مصنح ىروا) ىوذ ءاشنعأم لم /ض وام يقع سيبدل لوسيل نإ

 و ماوس وزار هرجزلا ةلمرافكز يقر او سار رجر اب> نمار هزعإ برن نكت ييعكس
 ليرد انو اوي جرح ب يالا امال + نإ نع
 زا ور ارلل ووش يزلازربب اع) عر صر طيران مهاد ره كلو /ملاوسأ )مسن
 3 9هبارنكو نبيولاوم نإ او سنك خ ؟راصنالا .املاو يرجامملا اع ىط نامي
 لوز ثم مي)باضلإو يزشلإ نم يرقلا برو نايالارادو ءلاراجو ربوع لبن
 . لن يوأ :ابهيوانت هينهلع ,لوهكن بالإ ا وصلح اوراردا وو بنور لهل هوو
 فيرب طهل) لب نس لف نب عمو رشس هزل نليالاب ييَرسل) يمد
 يلع لفي لما الكم زوم نايدلا يلج نيراولا تن ةزلار لكي, يشم لين
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 5000 را ناقل مج ا لو رمبرلف بنوا لا كفيل اقوي صعب راد لسا «ردتني منا ]/* ىيماو+أ 0 47 0 ا وروّزلاب <25 ي لى اقم.

 ْ يار غربا

 ل
 : 1ل

. 
 ٠
, 

5 

 "اع



 بد هي. ين... نانا جإلا جي ينج دع دعو ب ب نيس ع شلال رو - ١
 - 35 همس 35

 ممزاب هل زمرد لس بالخاررهبانع ىزنما ة فتنس يشر فز يعبر عيك
 اررملم هنن ل نقلل عري ولو تشتناريرو ريماس زو رع
 ه1 نصدر ضي يليعاوجت اعنا نا اهينينواررب له لك وسال ثم كل
 | هج عز لارازم ذه وجور فت ولدكل ماصتتاو كف نا عا ايضا رارازم
 .٠ لاوها +. بيفسانلا شع نايتس لك يالا ع لا "امر بورتيلاءرهرمك يا عروس

 ابوس ولا لخمس لعل ركأ دنس ف: نر وقيس لخير رتشلا عدول و
 - 2 ًالاذمعبم و لعبا رس نإ ةياخع مسارب مهر نو ركايعروسدف)

 ارح 3//ةو جب رلاشر تلا ؟ يب) يييؤاع لدككر فعنإ كرما فاخر ين/ للغاف
 بالعاب رود ىسجسي | سر, ب ةقيستوإ اسندر وو يمال

 هع جنينا ءءرمودارتر لاورزجةلاؤع هده بمر ىو زبري قرا نير ووسام
 مسلزاوننإ ارنم/. سينل/ نر اد رغل نإ ءو تدك بخأ الع نارا ذو تركت ميقا هن
 د الار وهلا نعول «ويسةمإولا عل رئي سدو مفسر

 وايل تير (يمؤكا وسلا دمنا //لالعت شارو سين كت ارو وقكعشلا يِقَيَو تفك
 ةزجاول) ادم لورلاو|ردكاشسل رك داون او كنا ةظزح إو رسصر شو لضم تاك
 وصون دعت يطري نإ ملوش نانو دلر رام 2: ىو لمدإب نورتعم ع
 6 0 بث افرفح | وسند زوسم زلال ركرزبو زعير ق ضيبعو لاك

 راجل رو عاراو/ هلا ولعب لو وععتدمارعرس عمنالهد هأاييسا
 بزل مسا ىنسجلل# نوشم لكلاو فس وليت رسيفر يبست لوعرلش
 ..اورحرقسا بزلاؤذنيللارلهاتسووسوفن ارك جرا ضل تضرر
 :رزاو رم ديفا دك ياكلاب لتزم»ا ست ذروسابا عا بز يحارراقلإر دس
 متم: ش حرب اوفس اوسخ تتار لمح اح نزرع جهان ارث صل تكا
 هز ل اننيدزإ| كنز مل و هسبعع ةلازلو نام ل مضار لوخ عرس اهكقيريخر لت
 رع و منزسنل/ ع بوس دوار رللشإ كاو ب راش الامن كمت لعل ىدانلا ©
 رقم 'نووو دش وصلاز عرس ةلفومبل ةووسنل ال ارت مح
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 ير ب2 (رالاو نر يمو ةيالعلاور صلوا عرار ققدلاطل
 نيويادؤلابهل مس بصور رصسة ]لا 0 يعيب جدلا زمر يال بان ال زوناوزور انام بربس 11“ زم ذم ل سولو ذ زم ا هيب غاز تل 9 5 رع ده 0 00
 مجوإ هارامز هله جيلا نوزع 0 0 لوا رعب لاح لههاف) بيرل رسل اذ كح طك ل ...٠ ونال نيل يعمم تنل
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 3 000 عسل اطلرإ] رز ورع رزاعللا ونا شا هر الع ج دلو /مدررسل ا
 يي ا نإ ارب وو مهتم 0

 ايزو دل زعل ا رريزلاو 'ةرلكو ارجو إيزعاسر ملم هلم ءدإلوسر تعج رج ١ لزني كلا تةلرمؤ اسي مايرإو مزح اوزنكرك يبلسر هلع م يزال مدل ١
 .هترزع سمر امر داب فسار رمال تلذام اذ رلذو زم ورك .دكم لهن 4] بئاح لنك توم نيو هيندب لح ذضور ارتلمن لرفو وشم ظ ظ

 سير ربط, لال كرف) لوسز م خس اب تن صيوع سد نحزاو ىلا نوره
 (فنزنم وي شمع ابو تاس رس تويكام لإبعريإع ةلدامرل لير افاد

 | دلل
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 |ربهؤنيزق) ء) تدراهله | ىك يروي ىرببلو شيزو هدضصل,زربإ تلك كرو
 3 وذل ةيزعب سو, يلعكاودرل/ لوسرءؤرصو يش يع فيدل رتكوز تفعرذو
 اوم اعشح لكدا0ءكزوسزراضاوأ نيم اهلإو ةيناكل ان درك رينز وضغن دوما را

 ١ هو ترزمؤعن ج الرل ةبمرإ و ّئثا/لعاج نب لزح ةلقإو دوه يسناسر 0
 ١ ماجا اررتردز كعولا نواس طاورشم ةدالر لا رار[ عع ةيصزجاح اعمل.“ :
 ُ اورهكرب لاه جهه كم نمر لابإو لوسر/ نوح جنم 0

' 

| 

 ا

0 

1 

|| 
١ 

|| 
! 

 لها رح/زب للص وفم عر
 تاهقتالإو به اول/ باف بيبو س/و سؤ نب يردس ا إو لسوت د ' مياس لي تسرو) كم“
 ْ . «اةهياتاوازع عج يك نزيل تربو ةلالؤلل ةبيغيوزو زو سل 2

 راطالاوأ ةرداررس/+ ل لمنى دنسح يلييتياوانرديوتوولاب ربك رست “ ”دملإي / ارز لب هك دوزغ هنيزا لبو قبلملاق هعوريوزرل لع يضرم .افينرو سس
 نزلو صرمابز ةلبزم.ابلاز عاشنإع/ لبر نمل يلع امور يبخ/ ايلعإالإو'دوإ/ بسب ظ

 يلب رمراوتر حر ةةارترز وسو ةروكزلار دور ويشتد للان تونسيدم وسلا مسج مب ر غسول ين ةةزدإ لفل ع مينب و رع ا عير قب ارو
 ل هبا إو مط احمر د دون رز هج لكزرو ةلاذاردرر إب رعشرلل الإ
 لب حدب هم اضل برمدا نيل لاوت يزل [9رلورددو مت ابار عمرسر/ ممن
 نم يلا نح مومن رو را/ رب صعب نم مكعب بي لوسل نم كار ع دي يتسرب
 .انن)إ اعز خّييرماع بل اريو دا22/_هكور ير ثمنلاب ىاسكلا) مر رزو |ازغ سمر عب
 :ناكرتدبل عار اهجر ع نموت دال جا كشر رشي عم لومبلل

 آر ةدك رزان ةهطر عم نزلا وت, *!-ئتتوس الأ ره ةنمح وس
 هوو رعلرلاف ةراغتصر ونإل يسالالوأ هبصو/ :نرح ؟ نكدسلا ن لزجراز مل
 اوس يافح ارب)«ةفاو لرب هت ازيوا يارس فار تاس رتؤن بع مرير قربضيو/ليرب:ل هارون هما دلو نوفق هر ةهراو رعت ون ازا نر
 ىزيينس/ 3 ل نوع ساأ هباهقإر |لوعالإ ير هديل 1ةتقإر ةرارعزل بلتستٍ زحر هدلإب

 ل تت لسع ل ببسي _ 0 - - -

 م مو جحا و هع
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 جلال ناتو نزإ ورق ىببل واكل مسالم (عراععتسا نإذ وسر ]وهزم
 ظ سال لاب طض ملا اراض ندر كرت عع ير دارت قب رندسرع وبل ّ سرا نم ا 0 ده زم 4) نرزامو بالضرعو موطأ
 7 ريانلوع/و رزقنا ءازعب از ودعي الع يكمن اووكف يززل نينو ان وبك هلاعنر 1١ ررهكز ريو مسن قيملعل قف ت هنرياصر ال نيف ولون نإ ةيسرسل ذيل هنرهإ»/|

 . مرو ماردإ ب ولولا ناياؤيفح ناكك زك ردن مو كح | نزعل ككل ابنر ا
 مب سانا قس نإ نوم غضا نإ م ليبمناسعلشبلرب مال ,وبنزو هدإلا و هرمز ركن اوم لاو نحل رص كانلو م هارباب داق كفل زكي ققاءسد ةزسس درك
 17 7 0 0 اورينو كر تسمي افاد وار ا 4 زامل دوم زدل# يزل ير يبلع اما قرا ةويجاسلال# ا "د يك قفنار و ءدإ دو لونب يورلوفيدندع لازال ع ةر بوعي رسب وب ماكو
 0 /؛ةلزخاك زغسا) اكمام وروزفل
 د نيوزعلا ركسضا) فس اةرعزإبع) كسفلابريلإ وضعت رس نو زان رس زرت موقت .الوت عرس نع ا 2 0 7 2 1 للا هم برشب العليم نسولف ؟ىدئاإ
 0 رول بكذا هب ضنا رعب هاني :لهس] هتناع هلرثسا كيرديولا
 ظ سروال ا دع 2 1)) + اوعسض صعب نإو هل كرنك دار ]4 را زا قر عزو لا [ولذلفاين) زعل مم 1غ ترن
 2 رهو اب جلل اولا عشر // كيلواو مأو سومو ل تشنال/ لوب نزيل نم لرب

 . انآزيإ رع يس الار: د0 روهر لصق كولا ماعلا دزمرم صوم ذاع نمولف ع ددطلا ناك شايل يما وولف ميدزوس كو« جراب نو رتح اه هوستما» اممم تانوسإ اجا ذلارثمإ يزل 9/7:
 61 هاون كل وك ةم» اوزإ نإ ء] )| ل] نه وهج مورو ملعز) ؟رجر لعل ىذا
 . مجللىشلو 370007 :ةؤلاملل راغل 0 رتل رمال
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 8مل 6 0 8 00 لهيروموزم: سرايا
 .هنوبافترمابيزإ لوف 1«نوموبلو | .(دا وان يل سرر م .لوه دأب

 فورعس اس ةنسدعنالو شياجر ارو نصبر اسأ صنم مطن نأ ف مرن ضن با 7-2 نو اان ل في الو لشن يلو نر دسم .سنلا يركز مإز رورلإ هيب نس رده راو ةرصلإ] د لسنا بلا ويت اند كش دارا عدجم ليرد امال
 توب امرلا ءازنإ) ناك زجباب اذإ مور ابن فلاقإ,ة يمعمإ قول عاقب“ 7 30 نإ عم بورش ريوس اهب نهربات ع دسح ٍ م تحسم ب لمنال لوسولا] نإ 27 وعض ريق 6 / 0
 منبه داروفاولو دنا زنمإ ضزي) بل! ؟ترروممل رول سرحت دبسالا



 0 بيزإل ميا يسوم لاذاشمون ايلفبإملعلو ل .|رسز يامر تزوسع ل هذا رنج / لوز ين ةورعم لإ .«لووم عيا رهر يئس اهلإ ونعلإ رسب دال ك]وصل) ىإ لبملاو 1 لرب نع مدرج ريراطال انوفا زع غارابب هلا هان «. 3بلس رو ودير نيرك دارس لم ةلقإز هاوف توتال مروا نوي عزفت ةردلابى در نايمعلاب نونو تاو وبارك يشم هزم َس رم لاؤذرو يركتس ل تعبلا اننى حعب لاوم) رنا ووو الإ ل اف ؟نكيسلا نب لاح روع نيص]ب كورا نايتس اىرييمرز هزي يطصم البصر | ل . نراناوب نررإ هملازا م عنف“ ةىلابو يقع منود حج نير كلا زم ازهر زوو دا اح دلو الزري قع ميمو قويإ شر تضؤا ولدت انا“ ونت لرعا دبر مرهتسإلا ع لا يم ياعالم فمش ه2 عس هوز زها :رالإو يما درت الراءررفل ل ديزرس /ر تلرورحإ ىمرولرج ص دبس نولت ظياخزإإ) بقع ذرلة دن: لا زوو نسناو ارم) ياش ا اع 0 وهلا تااشوارلاقههسلاوز دور دععال لضم ونا تن ين ويس لك زدنزوجو طر بلمو وك هلمردل سن جور دريس مسبأ أ لع | بر 3 دم راو رويس نود نونموبل ءاذاد صم ةنوصارف زبير ميل كميل توتا : ما ىلإ نعنلاردل يل ضرس عاق صر لودر ل عسل مالنو/ز وسار ودعا لو »دكار وتل سمس ا/ت ايالامرجزم] ةيرشلا +2 .// لوسرلا هو زعل براد قع اجت /بمرلعلو درر عرش اير اما 2 /مدوير امته او يبصيل . هوعبال نولماازت يللا اوم ليل كل ور) ىورذإ دويبناواردمتلا ةيلعنعي
 رهإ هس/لويريع لرمي ةطرهو أون انالراجأ ال لاسرال/ يعمم لورا ب وسلا !لمزجفلو نرعبزم نابلسي جست 0 0 1 رعت ,. ليبرد اؤرصم مالم دز/ لوسنر قرعتي طع قاب دو سرر يصور وسلام ير < ف /دأإو ّْ 7
 نينإل لوززوو ب !يزيإو م ستي وتمرصتنإ قي 'وعدلاو قطار ةدعل يلعارش كب

 رد



 ل ءانلإ
 نمو ل ةارلاد نزلا رج اح اهلج لول اواو ووسام دعنا كت يتنلا

 افرح ءالسالار ا مرمر تل عى زمام ام ' السا يلع سبع قا

 |7/لناد) عضرم عفت نر ررلاض لوصول ةفينص عقال لس دلا كلي عر نو
 كل راع ال لا .٠ 5 . . "م

 ىف, دز دز تال يمنروعفلا/ نزع يدنإو أ يهز. سو لوس بزكيزءياوع
 ميوزم نإ قر ننرر دل نبي /كي/روص) 1 /ل مدلاو سدو رسيكك ل عدزو «رعد لرؤ

 ارا كاردثإ همة كريد رض يرو ار نانو وس عا ريل نر اص
 , شدا ؤناوببشمل زوالإ ةوريس وكلب عاربكان نور عم نيو يباكن يات
 ,بن هارون دي ]علب ل دغر هيب نع درعا يجول انو / دزني

 هلوساهرزراوع مل اماغرإر راكبا كولو والعب جوى اسك و كور ثبك تلا و

 ت//ع مص عر يلعبل مل ررز يع (متسا يعزف | ةللاو فا ردو ةؤماو/ زعل ب يرينا
 وع لد/[ مارس" خزي ترب درسا 0 ا ورجع نزل عع نم مبدا وؤرشيلا عزوز و نإ

 نرر داغر هلو سوومدلاب روس ؤلرورتسلا عييت اع جا ازعل ل نزيف بق
 ىدودلا دابا ربالابب هاو هيو رتل تيس بايتنسا غرو لادم مرسي ليس +
 ظ لرجل زكي الانكلاذ ةبانارس إلا ئ يلب محاط /رر لادا ووو جنم لاا

 لعيب ر وبر لهاا اهز) لاق نيزيرابر رهن ادابضز لني يكدر عب

 هبل علم لمهتسار شنو يؤ ظايلب مل لوزير مالا وج ليز ذة
 لد) ابرج ءددجر ع »مل و عبرلرإ نإ لفت لو اورهاعوإو سون نا ريرقت كيا

 . كرش ةالكم اهاز هور ريوبيو ةغلابللإوع ريب سننوميإو/ءا دامك ع ثان

 وحر بفوزاو ذبق] له داو: ةجبعيلا رام والا يكسب روعنا اذ نع
 0 ا ةدداعو خازهن وكلنا ةهتساوم
 م مزلاب ملعب ضماب قرر هززحج همنل/لوق رث ليزر / بارا رهردفو هدر نرتن رج |بسرل نصرا لظعبر لكتاب نوصي[ ضو لجاا اح
 لثيم قوزع اع طع نرد زبر قجاع بيو خر زصعار/ ص رنقالاو/اربللاخ



 لمأ+ا ليو امم, ععتتشالو اهلج بعتب علل ابنتلا ا ا ا يرام السب وهعتساءارام م مرلقأ 7 مب ايعترر دفان هللا بيلا زهرا كل نعمدبب 4ياجإلا لاح ليراوبام» : ارتاح ولع :رودنااودت يزن لس :«لالاوإ ايران نود كيفن يف ظ ا "اخ عمدا «ةاعللوراخإ دارا ازه ام ميلف نعم ومو يرغول الكل انباع ياو ب هلدنو موعد نالع هما ئلاروبلأ ظ ظ 000 ةياوازعواد ةزلاعور لب + رمقلاز/ يسانلاب بصف م زف نو تم ْ 0 د يرريفص هراعسالاةابئو سيلا مرتب انوهرشو ب 2200 آ زارماضت رسل نايبوفر نيلهاجك بحو ورشا! ضم زييم لراض علو نم /ونم اكن ١ َ ءارس «رهتلا# ير ل: لونعلار د / ني هيرل) ل شيزأ نعبر إو نإ ل لعإو ءرتكلا ظ 01101 ا ةزرن ترص اراشابت نول ظ زر زعاول زر علم [يم/م تلج سمع وعلل زن دلو نوبتكيال ركل لاول نيبال بنجروب رو ةردلاكعمراب عيرلا تالا ؛يرو لنزع مير هلال ا 0 ووو ايو «زيسإل : سردار جسيديترلا نقرا رؤس ةبإ يتعود هيراد نيل“ كد ل ١ نع دادمال روس تاير هيلع كلج دنع نبا اا لاسم عبروا و عصاي ىدبم حالو“ الا و انرأ بح !كلرررع وهارنما ءضرلا 0 4 : نإ ويرع#ا سر تقلي لميا زم ةعياكاغ درر ووو زور منور .- كالا رطعوت [رردكوربزم] نم لوأع زاب نسراوفاواراعيرنوكو | مر حغ/سيعللق 20 مل 1 الو ل ضررمإ (زعلا ريع ربممسلاو وعملا ك/لكابلا مط, ياش ار صاطتخ هكر ر رن دونم وم (ريني ال الافات حا ةباظزؤوللل ةماعلا دنا طاب كي زرك] كر ةبعسر 7 ق روف قبايل مف/ئدن]امجوتم رح نمع/ بلل لورا لويز اوفو نا. .نمرزوس يرد اهدللار امنا قدعاونوكئ تخل نال بلا بوشلابررجوباو هير املا زعد مال ارإ 2 اونركارنم/ بلاي اب دلبم | يوالجا لعيترعر «ملالوسر )رب طبسل 1 نزلا اوزبحيراؤسإءلاف الرمل نعم عم مدو نوسؤنؤءرابراريو] يزلا بأ 00
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 لا نإ ضو كرة دهلعتر

1 

 دم سه ا جمس -



 هه تيب ووبزللاوويينارهوا وبرك زر /لثم/ هد) تاياناونك زي ملل
 علا ضرما خلل :هعص تيززإ نين ز وهو لشض)ابلعرتي «وشومنلارلا
 ,نز لال نيعر و ا ودون اوراه عزلإ هر ريولغ روما ىنن] رسل زو كوخ
 ]بي ةارتإاز ماونعي كلا وسفد ناجاومد] ليلو زولوفلاوسدتر قمم غن نود ن
 ميرب/ فريف هارب نوصي لف حنيف در ركن ملا ادع] :بلدإر ا دنس راد فو

 نوؤنئلاد لان لفرلرهإررزدجي راق ارو مسرور صرع ووتآل ننارووضرم بسب
 وهو نونو" ّضدلد ماد اا اوز وتارة م اخ مئاسلا كر زنق زوما قو هش
 لغو مفومل عمد عر رع ةلكو صولا, اهنعاب فشل /وديرس/ن فل اهلاو للتؤحال
 4 د نينو بعل( 4 نر اتم ةيعطلع لملإو اربح لوهرت// نكن لزوبخو اهر عي رك
 توريلا مت يزإ تاكو ةررعلل ديو سايل ورهجالا نق ييسؤاؤا ذدلنإب ةعملا موب ؤمد/ نول دهب دونا ةراونمإ نزيل يطيل ريل مز ل وزنك هيب
 ميززر مه لو سر وعج هع واو يه يب سايل وهج هل ىولوب بعل ليسو ليزسد
 يراد + :يفاادورؤيرإالح ع دعلا ل /ويررغديإ نكي ئررو/ نوب راكي هيلع
 وزعي) نود ىعسص) نم هض سحر_س ميلا وضمإف هلت دى رس و بوع ني دعس
 راداعيلاومال بخل اور 206بوبحو الرب يعسل كيلا سار صل زو نبض
 نرد كتان اروج عنا ع مب دبع دل اعل نبكريد مازن ويعلو رج كلذ
 |رثنن اف ؟مزيرمو بيد[ دددمإ) ندفا دبع لعلإ له زن او سيفضت ضمور
 . كليا ربسال/لعج ن ا رك الط مرفوض اوقنت او ضردبا“
 و دو نيررمو ابيوهاناابرلا اسيلمدلا ل ضر نماوغنتاو برك بو ةذأب

 مارب «وذاوغف لواكوح] عما عونا تما ررتذر هل :ةل زو نا
 نررمزلو دلما ىلع نفور هيذزاوضوناارماوأ ةراخاوارأ دوت ارلار بج نوم 1 1
 رلا/, ديرب ظ . ظ رووا ةرلؤتسباوناكة زيا ةيفر يطا تل ونا هز# لكلا ٠ 27 نإ دإرمرر تلزم ل حرزسكهكلإ رلااساننإ ربو ,ىعضل/ل قا ربع تيبش فلل



 رقت لوكا يراضرلاورففال ماو ناكاذإمب امتيدلار هبا ظ
 ا أر ئاد لف نم عأل افووك رود !/اوصهررمبل/اوأراذ/و وبلإ اوصغسإ راغاراراج] ا

 ا ارو سازدم اسر ريلعمداه صولا نع سيروا | وبلاو مدع /وكلوتو تعذر 0 ردو وهم وفرت وزنك نمووفبلا سمج تاون تم ظ
 و لس نيود إ طمإ بوتر /يو ةعاؤتح نمدرعب كنسحنع ماو نيوقع 0

 اون ساعا 5 3 تولوا ع ةبإ' متع ىرحا يأثر يزرع انا
 نوب اكل وع نزرع دنا ماوس عيبساو هلو 6 هش وزكأ) مدومسسلا قر زور ل اا وروندق) وهو درمأتل] نيلع ةكرابح] زل هو لوسرإ 9

 رق بلل :ىنرو له متدةزنو] تاكل ملم : اير وردات 0 ا
 ا نايزلاب نلس خحفاالو كلا قافسلا م "6 0 00 ظ مدر رزمة دب نفل لكلا رشا از ضتآغر 0 وما ظ ْ , ادررصوإ رم هديل يس زم ورقو عيضاو ها ةعاباط» هنا ا 0

 ريس ديال 5 ا 0 0101 - |2/اوس ا ولأ / رتب بعصا اهيا
 0 يا 1 سمج ىبأربةهلؤيمالك دز رن بح لا 0 2 0 7 ] اة 1 ننراقل امداد از هل قولو اتم مآ
 و 0 با دار ملام 70 تسب : لع ميئر الابد بق ملت عمبأ يلع ةدإ /هديز/لوسنل ْ 1

 0 اسم ظ
 ا 3 د 2-0 0 2 لبو بيب لن 0 27 7 نمد +, ادْسن

 ل سلب ن ارو نوبضو لربما اع وقل 7
 أرض 7 0 تر نكال ل زها 7 ا 4 ا

9# 
 وياها 1

 مزق مس 6 قر هلل ضاطظؤيال/ فا اع :لرلرفلو ب تيورو اب يمال رسلا نبتسم نزاع ْ ١ ظ

ْ 

 ٠

 ظ



 00-3 - يسم ةدسحسس ته وم مع حج دلازكاا#91300107707077 تلال 001771 1:0 ده هتان جر نس حس ص ناو ب

 4 7 6 .٠

 وسرية نسم العتوم نعلم اذ قح صو هوريلعزعد هن لين نموه نمل مرو
 عير رئل ميلاني رفق ناك ييذا ذرو ىو للاذع نويرهب فيك تمور زك زدريبع
 نوضحوعي نزرصببررراولا يذق ع بانو كاد جرعة خو روكي امنع
 ويضيع راو يدش ل. ءاوسرا هع #/ن عز كن سيرجوردصغتشس ملوك
 يملا ءالصتس اقم نع فير مق طس بز هنن ردم )وك رهدوسي نأ
 . 0 انونطيو درو لوسي طوع وهو نمش كراصنولل 9/ نط ترم تامنالووللا +
 ء نو مفويكريدن اذمل اذكر ورسعإو ير هب كوب فنون إرسل شطر يلو يريم رج
 0.0 7 عملا رابعا ناهز لكني وني عدلان جزر كبك انهحر قيل ولوج هيلا رماة لاذ

 ١ ١ اعلوسيش /لافبوباب] 4[ تشم يشيع سإر ىبرعالا ؟رفو ماع تاووزي) تبن +
 اي لابو الاونمووالا نجر مرن ف)انعجراذإ ارصمنب ّنح مياالرسررسص

 00 وهاب جرع كدبلا اذ اع عجل !ذزعل نجوا ليرد وسعت رص
 لشر/# اذار وزو بلش رف علا ر ارب ت/ءاؤلا رسهجومو لدن عدلا ضشل 0 د ظ
 هاند ورينولاو دلوسر نمووع/ض لوؤوفإل و ةيلكلا هلو ينمو إو هلوسيلو ةزويمدلا جرو
 ل ملاذ نع[ هديو/ دير كروس اول الاون .بيزي هب ابسملوب ظرم سره عاين 2#

 وبعمل ةروثولا تذاع وسو كرردعل اكعد نم هبررتنم هاو اهررتهكتشي 07

 ا نسر وره يع طل هلااوعؤيبدلزرسافارم ةبوابلفشإلو هو هبومملل_ ١

3 
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 5 1غ , تضم حو
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 حو ساق نب /يويفياالاووسارئزم ايو, ع مام ياخ ةيحلا

 1م

/ 

 را

0 7“ 3 

 5 هذ



 بورملإ | صاعنتخإ هم دل لو بل فا رزر لو كلل ل يدغتساو رف رفع هزار
 طم ز موسع نو ديل عليم دل م جوس وكر غمر الا [هل زبر وه اع «لعدإ تيرس اوس عوكل قزف ة يضل انيس مارين نرد رومر فيا ثم غ
 عب واهتخالا] ناوتال/نيريرونراك عو تازلابؤالول ,ةززخوع درك يا دلال ندلدعإ ا ةززمج/ نر رز يوارحار هلكت كا رهلعل و هما ةسسدد لاب .زعو ندمت الدرع نإ عيب ميلعوف لكرر ا تروس مل الز ردل و ثاايو نريرتاس وي اعبز لقدم عزيز 1 1 وعل سبك ويروح عب مدر تضف زول (لعجو-ةلوربملا يرصخ دع هج و تالنالزإ امو ةوهصب بز تحلو ىقمعت اب (هيبل ضوم إنه وقوم رسم ايزرو صو ةغلاقل لابو فازت دو امستإول تلاه /بسازناب لياعبق ع هتب نر“ بيرو و بنا ومربرف قيرسدنإب)

10 
 دوو جوي وماسك ضن نراك كناب م رافال
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 ورام دزيو برعم نول كلاراز اول لمد عزل و ثعبان وس“ 9و : ري الزير ب 200 1 7 نعم المع 1ك نع دلو ننس ل نع 5 ظ نارانإ ةوَسِ/نعاولو شو لسفا روت مي/وزح روع ق لهي تنسل اور تب لوصول نول نر ا ناوركس ازور هلنس ولاعر تإرهسكاب تريبل راحل منرث كراك
 ف ايررتسو/ وستلبف 12د ,دنري] ناجم( 1 ا سرر ا «ةل وكم, دعب مرق زج اردنا نازعلا يمال يئس اس رساس كلو كل اوصيرر ملابس ةماث/ةززعبال ارصحر «درل/ لوبعلسب مس اع ك/ ذو تاز ل /

 100 / ون

 .ارهساومتول فس ///لراسارعسلا لوزنلاضعب مج د ييرضب لشن وب.” ا نبيل وةلكمللا جب قار واو باص ْثرييام لجالاث بوف نعيلاتأ ا



 2 عمل واد + تحس ا 0 . دس - 1 1 8 1
 - د تونا طق دس لذ روش 11011011977955 - س< :عتتمن ظلك“ 101 ه٠ ةنوورز ندعم معو جبسم ل

 دس عجل :

 نيرغن رو ةئيس نلشنإل نب ماا ر سل يير وسو رانا غت نور اعتس سكر
 زن انس هنعو كن اذاوللك ياخ ا يور داب نيود رو نعاودوومنلعل فال ومزو
 113بنوسلارساهيسإو جمان زوو ازب بيرل راهن كنق نمت دنج مدخرتو
 عماج مند معلا عي/ءلعب كررزرو ترسمدل/ع رشي ا4/ عضل /ر ورز ومنا
 اهيرلا فرز رو يلو لئن وسكر ري عك زب )وعما /(رحور افي جمد نم هطصيل
 زةينصم زد ؟ام/ام مليصفنر سلع نيب ةيرعمل/ة باو هر حن همسو عرب

 ثنو اكتسولا) تيت كلفردر هلا زووبزمو ةندلرإو رويت هللا لورد
 0 زم اب ار يبو مسعر موس يم رع بهتل ا لعلعلا يفد هننياؤإدي عيوب هئرمم
 ا 278 كا 4 م درسرإر هيضاؤ مر عمك هللوحاو لفل تصر ع, نوت برو لكما
 ا ظ سلسل نيبطو ذل بلع سا البز بيرتنإج نب عر نوصي وع هاو

 مضيرْس لكنا ن إب ”ريرافل/ و دموفلا لل وسئل ميدي وود هرمز ير زا غلبرضو
 و دية عا علف شت إلا عطرلوار مج ورز نم نا اوم «بتنياعب دم كلذ
 وون ذ نعم ربعنا مي ولع ونسال رز د بما يررلإو رم لضرب
 وو هي ريح طا وتو مببع بعل زوزو ورإر رهو :ةضاعل

 [ويراز عار هلام يلع لضعير خلع طلب كءاهب كرر رغد ملا راو تيم منروعم
 دوول/اولاومالا بجو ع هتغدطو رشا شوه تكرر وشعبا و وبقت:
 وعمارات 3و [ز مت ء اون تاولرس/ء/ ركلطيلس/ ل مدبلا و رد وعملا

 اوبل نسنا/ ْخ ههصولصلاقنف/ هر جو جاو دع دوكمإوا معسكر رقع زوم
 روش مم نوكل ناز ويغورم/و الإ هزه لاش راع كرياررهر مكر رار
 ةيبو مرش هب ىوي نيرو دوال وح روض ندشلا جور خاف رون
 دابانوؤماننح 13و مري يو الرف رعت هد | ووقت وسيسعت قست اعلا
 | ىو ماو نرهبس كل رنعرحاولاب ل دج (كرمع ازد بلغ بيكو صددخ
 قبر وك مرو فاونال/ درب زر ولفت 3 ركز ل 1 : يا هو ربك أ
 أذ 1 اا

| 
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 1 ١ ىهملا ناجى
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 ةنياالما مالا لطف و ءارن/و فخ ادنللا ع /ذر لا تيبس تدل ميث) ارسل

 نزمزالإ + يا 0 يرمطلا اوهر6نغو مأمن نو روملشر هيبهراشإ ةلرممل فد

 لاب سيرزةددصل/ يلعورماب زهياش

 .٠ ” ددإ "منع رونو وشك رو ديزرم قدها يو سس

 : الإ ومنح عن عزوس زو نمير بلع مدار اجرنا نع ناو وفلاح

 شلال يرش اعف لفت ورر ا ة/يعل ارم اورحم ,هيكلإي لو / رار ارنب

 ٠

 ميج اهوثم دهالإ زد ىفال/ اعاضارب ىلا ذره وذ ونهم ةعصقا* .. مواضع با ذل )هن وملوك رن مهر عزت ذو ةيمنرلا 7 هيرو ء وول ةعجإا الع رمل رع ىو وزس إو رزعلروروسأت ا [ق رع ياافناو 0 وا قاوئاو سعى ف ) نجوكجارهز# و سيرع خ/ نص رض ساد وري دو تاقاوإ ةعجرم 1 موا وهو إل رعد فس العن قلكنإوز.تبادبا تاوراسمتل ا / يزن لنعتل عيزعفإب مسخ كربنملا دور رقت ني رولر دهقال/ رك رترالا هلادورخ كاز ةشح اب 0 لاح زر رو ىلا ةولاب لان الا نمر هيلعرف ا ةماق»ل ع وشى نر لأزإ لوح «فدنسر زو طنلا3مياو جوز)/ؤساوزين زإرر/ىحملاو لودل نى مجيب هشحامب نينا زز رز /ق[رمل/ نكرعم ةمزالا هيوزلو كسلا انساك :لا] 2 يميل نب حشا ور رج ردد ضنا ة/زاج لانزت د ل/ عافت اولامأره : رسارج ارو نينرع صفت اولا نيكو نمركا سم نم لمت وبل نم ره وموال مب رمال «رعيلا لبوظف عب مرسلا |رغن ' ءاروإ نادت وردوا راهرشما) | بولا رصحاز هلو بموهر ةعجرا سلال 0. /“ ا رود رك نإ©ر نو فيكواسملز إنني #يدمل] لم عومو | 1 ربو نط نعرنلا نلت .ثلارسلا نإ صنت | اول ا وا تحوم صيفا برشا ا نول يسب ردالاب رجل و لط ناورزميطالاب ةزعزاإ اه لزب ما“ |مةولرا و ةيازوتس لش براي نلرولع يشرع رع نمو تئاننا مشير



 د ب ب عقلا حج وحس. ةقو دما ميم وع ت

 ل

 “78 اند 1
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 0,ةزتورصنلا وب عهششلاه ناي فإإ مويترو ملا يوب تدك م ب كوم يالا وي
 وسال زلوم ةبط/رتعإ ب "بس ذم نم مور وا دعم لل وو معزا ضشن نيو
 هيما ]7 لارزعبقلع ىررشلاى م انكو /اخحم نعناع .اغتان/اعزعولاب
 6ننافإ عل عج عموتو ةد هنند/ رهإو ملا دورح يرعتو نكدل/ نم جا او
 رم]تواجرب مز, ريق و ىساشلان م ج !رزرل/ ناس هيوم | جو مل مدلل لهو ناب
 اي هووصالل ير ل درر اة نم قالا ون ظم اعل عول هيو لابي / جو اس

 ةلطلاديلعرسو يزال رش رو كسادل بجي لكون و زوال كعلم
 رميراهؤؤبلازابردإقتبزسو متسضلهل سانلاز خاول نم. [ى دل ىز ,يمسنإز يراه فبل اناس ق تيزمو تدلي سانلاز ذاول تاي
 ديل لوسرلا وب( سمورعألرسإ و سدا برع 9 ب( 6 رو
 يعن لهز) +ابالإ ةرضالولوحلل لزم "رو مقا ق تب( ررؤم اسر ميلع مدلاوص
 بع لوع لبال/ نم زبامرعمز لبلاد ند/ع زم عيل هب و © (ينبب لععب

 لدن ردإ/ ل عجرت هارب موهيالإو إم عليم هرمز غلنر ديلا نأ هيو اكد رس<
 و لكؤنلا رجول ناببوهيو هربت اين بال رول رارغبو يرش نم تن

 نايسالر مفو راهحابرمال و ؤزعل/ ناوزنيو لهل تئانرتس رن اب مشن
 نزعل قلص زر نإ وهف لل راسب نم عسحما نم نسيب وسلا اهو دب ن
 , وزع م ثالس نميسفد اب نرتب لل هز ورعرإ منا ةلذلز رمز ود لمح أ

 |و:ئلطل )عب 25 بوهو ثمل 2 زعزدر نإ نعي ْؤو سومه ثندإ لاق تداول .دكرانرعبر مج (. اها وعإ دخت ي.دسرو تزهر ضخ مىاللا عاب لح
 4 وع 03 2 ,رش اع ةنكرزو ار نمجازز اههصى دونم
 يو تازلاب للجبل يرو يي الا ارز ةرزز جز نموت بزلار
 دكر رهإ نيب نومي نإ لف منال ضرع هل انهو للعم فاو ص جلاب اجاوزرأ
 رز لاضب اسوببل داوم دايوسعرل تلزم لال هير تايوزجب تعضو
 اعنل ارز ذتو صيصخق هير قنب وزد ان نالو ىجوؤج دلل



 ندزدالاو لعن اهلاب ينل رو تس ص رصتخا الرس زهر دز نس نجرب ريو عيفنؤ 17 لإ هيو اع لا يالا وفيضتل قكسلإ] ابنضرا نيو كيج نم ملوعل نيب دمشع وهو رن ؤ فيكي ام /لعمسو ند رو سة ؤكس ضاناكووبإ عديم كين سموك ةوعافما» + مكعو تليملل ىيهزب ن ]م ف) ةرو من انس نع ث) مفوعح عروب مالح ]+ ادن شذ نيو ا | راسل رمإ نكح الإ نوتة هلأ مر نإ كلا دمزعل فيفوتو رمإ ميلك] سب ارس هرم) 2 ملا وديرفومح ىعأ ,رمركه] دن وبر نيو ملك قزعومل جار لردلاو ىيلثأ اخ

 از مر ىلكيالى رعت مراب تبن امان اورربإ) زد موسو مغلي دم سعم ا سيوف ث لكؤه سلف مزاج دق ةعسبأ »كر ركزو نيو هنعص نيه

 ///يوربمللا وفن ف ملوث هرمز بويز نايرزسو لا اروع رار رلهإ هيي يزل [ ىذا هرمز هفاصنر لو بدو اعمواعرت زعم اهرسز لابو 0 لاو ةرازمو لخلل ءلسح طلاق ريع كايرو هفافلاو رب امدح
  دانيبمبإ تابعه اودي هلاسر/ عب هنراخل رة ار نم لوسوار ارت وز الوسرلسرر لشرب رصشسالوسازل نإ علا مبداراو/نا ل اوشير فم ريا ماو دول زبازع بيس الرا 44 لاراب لاسر لع فبل راف ريل اج .طاوم رونو يضل لماوضو ورشا رونو زون كب قلص نو كردي عيبا ) تا هوك معز /رنا هاوس بنزل لجل داوسصإ لس ءارعلار

 اح



 وياهلا اردعوارنمإ »يزيل حول وسم نزلا بدارفإو /وسر دبهرجو,كلرسل لم لاح
 ععس جلول /لرعلإا ليسو ريدر ام نال ميلك جزم م/لصعلء/ 7 مرعب راونم/ «شزسلا
 . لدرم لذا 0 عبروجسلاب نيوبن مو ىزملا 3 زلالقلا نم 0 هلا 0
 رمدز/ لزشنت جاو انت راكم عج ابدزمو قررل/ عدرمز) هملش قلضو أ نمش 20 لمو مز |رشبم تو هد حجم قل جيغل/معلإ اونا ضاؤنعز اووز الر قفتو بيب مرر ملوعل] نصح زهروشلا مل كرر مل عبو عن زف ارش ايو يرزاذراؤمابا نق نيج تاب
 را ناو ريو تلك ملا ة/ | ول تلو سيب دفع دنر تني عر زفر مدار يع بعل تبت
 ترزق ل لع لزي ينم لكن إو همر و لرتشلور/فلخ يلع لع تي هبت د كرد ارم
 5 ازاصر 0 نما 0 9 روع لا ريكار ينرولاب هيو ردا مراسل .يرإع مهوح 0 ا ابله بن ري ليزر لوعبتجدفا راسنا راب اييرح مس يقطف ١4 9 ” نوع جا فهارس ذرو كح او لاعب ؟نفتلا كف ضنا عنا رهو 5 هتيم رول زمر دونم 200000 7 0 . "يدنا ريدم ةك كمر نيرز ربل ةزدعفر هرافي دل فو تكول“ 555 موت بن تتم ربا اذني ع للص مومن فرق الح متسيشلاب وبي ليشالادأ ل وسند , ل يك ريطخا+ ومر الغول عرشرتم انريإأ ملت زدزإ موبرت هضم وع تبا ما 1 ب عيردمو هب ةزخاوب فج درو بدر هلل لعااهيرزوجدلرنإل ةلررأ وم ةلررع ا نايل باّيتسإو العاج سلاح يل سفن وود زإ هاضرم فيت ا اوتار او تزيد ل دوز ,يريلغيا ز دسوشنانإمل ىدجم ةيعصت و دوس نير تاقار ) 1 ا ورم (]سحع يوصل فلز رام جري دنت او زهبح لاذ اع تعلقإب ظ 01 00 0 ب يربح لصاو ديل لعب «وي لاند دق حلا رهو: 0 كلل ب دعب مل سورخلا ' و سس عيوبها لص يزل وسو ةنسوع زم قرراطللا ةروصارةموير ملم امنا سس ملت

 . . 2222-5 --- حوش 2 ير جل
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 زيد رلوخ لولل ريوس كف لب يهذم او بسلل بسفلر سأ رز حب نم درس كال |

 مخ مهلا فل. زنك نإ لو دلل ق وو/م ناك سأل عت) ىاز لافأ نه كرا سك ناقمباهاب
 . هويام لضصورتم كول تنمرذو فاعمل ب ةغلامملل تاهل اعز شي|عورضمخ
 راه اوكو طم باسو ميلع هدام لوسرل/ة هلاغ وم باول عمتدودف ليبوهرز ةبوا
 ود مدنا زله ىوعلاب نويصوكلاز وو «كر سرع يلعاوه كات ناو هيلع رق رن ط مهرتيلم
 ىيبيرما .( ليلو ةلالل وردا ت هواي م مرعي نك _دشرملا امو ىلا محو ياوس
 رزإوعاومع ابن ىبَسولا نم لص نو هن هيسيو مل سسبسزر لربحر مان ا نع
 سصنم] /لصلاب دارداو مهكعتل فر جوج مثلو نيره انضم مسك ؟/ةريع تلررمرو
 مس مدلإ«مزيامذلبج نم :لررلملا ' الإ وعنا ةربعرمل وسو باشا ا يعكلرلو

 ديو يدلو ءا طفلا يتوإ بلغتالاع برج اجاوزا كريب كفلق ور روع ىو ا
 ى انبال ليزا دوط "يلعن 9لو ينس رج .لسفلا ناو تصوم قدك مناك كرب. 8 (هرممع

 ير ثنناب هلزبنويوساو عمان[ ىر عوير فوالونب (اهفلعلاو راو عل ا
 نإ ناومو) تايلقن نرتتاد تاؤرصم اواو نيو تطلق تام در نوم تاس ١
 ركوب ةولموا هرزانراغلا جيمين طياس هلا يس ديياص رغزسإ سو ْ هيلع ويزاط لوصرإرمال تاللزتتسو) تارعتس تزرداسوونزلا نع تايب ان ةعاقإ/ اع ١
 .يداثلا) ناب اورد كادفرإ عمد لعل قيد [ىؤب وق ونس ٠ نسر ب سرا ظ لو يلام تاانشم وعل وأتم اوتنعط لك امر ريز/ميبافل ينيب مضاعلا ىسو ظ
 ومرإر) عييبكإ ل بل غسل اح ايفل ردفب) طصشن/ نو قيو اوعوإو وع امهعرله او زو ظ

 :يرإبز | مواهرمأو تنك لم هينع كحل اب طرتسدرفت تبرهتتا رن عر غرور ره

 1 و لبعتسب هي” نور »وسلم نر لددي) يعم (هيرترمزاعرعزأ وصعيرز ةلبرْسلال رعب د)
 رزصلل نال إزنسللا نسير ئل/ لوح درنع لا ةهيل وضع بينا رفا 00 روك طب مس نورموبسلمنودرعسو هو اردو رمز وإ /لونع نع نو هنتي

 7-3 ظ
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 رتاكوبل عمررع, هر ننام ربا ردو بزلايفذدم جنن راك فرز هو ذنح
 [صناوزو تى راهرصنونو/م صن تلذ يرعب نْرلاو تالا ف طنلاواروصناو
 عونزلا نم 6 للاإع .ون/ تمس عيجل اه ةنونتزا نع مزعل يضر ولع ليسو منال
 ناو دوعتال :وعورعب هلو صقال ساو ايفا رو تعدل / قصر [ريهلو ةنازنلا
 _ تل لك رجر مقاس لح متنإ رى دع ةيمعف) +ب نيبو هةر عامك كس رن
 رمال لقت هنايزراعش ار ىولكا داع ل عابر امل ة فيجو كغ راهن ل1 هنخ نر
 يرو ةلقربل مزه, يدم مدان دروب اهرعبونح كورلا إن وبعإلاذاب بم
 دم وسمو (عحازتسمل نوما اننا عر لادا ينز/ ع امظع مدعم زونس
 نلعبعاو انروا دين 2 رييمانلار ون فش اذ/ زوم كاصل/ قع يرادت 4: هيو هرونر
 ىلا بابالهب مزز ن دس اع بسر ورؤئاكواعتن ليعوررم ث لصوت
 عروا+ هب رص قش ريع ةقزغإو عيار ساييرو يسلب ابك ارو لد
 راند دعس طوير ووارمت موفأ بهسوؤ مرو عر ءاوس كيوم | خلبذ
 هنيوورب ينوب[ يب دتو كلا فوبع ايمن عملا ح مدل] لشم قول ةرمإو جون ةارسأ
 نسمح ا اندابع نم كاليع تف اذناك هل ]خ سئل هرينموسلاو اسر ريلكسسإ رص ىلا
 وجي بنص للاي بلع اك يندل/ نفيهب ا. نإ م يرنع ابغي لوف اهنلاب بنتو
 نب فلخارلا هس عس ني اردإ عم لذ هنخد/ (ميهوسونع هاء ل بئر زم امغ/ج اقزلا

 اوني يدا دم ملل 0 ةالصلم ربع العسر مسد ةيووال يراا ةركلا
 تاع ال ال فلا ب كرما وح 0 مه)زمح هل رنمو ةبسأ “لاب تمت ل قيواكل/ لوو نإ جملاه مشن نوع ترم
 : ريق ؟ انبي ورس ى تأ ؟ر ىوروم ا لشلل كزك تاافذ/ر دإارع/وربعإ نك تاك نا
 يضل فورشيفار سم لغو نوعوب تشو كفل تاورديرع| جوا مج تاور
 نوعرم ءارماؤع 7 وعرف ءارمإ لع بح نار ني سو ملروبالئل) كيعلا تمل كتل منا سوو
 رمامبو ردو هجو جرو :عنب لاجرلا م هنو دنصد) عيل لمارالل عيه
 ليوزءلرتلا معطل هير ب هتي ضر دو كسول« رئيزع عورإزم مضورس ةلفارإ
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 1 07 للعمل وي انسحبا 0 فو «روادابسمح لان او« و ضارجإوأ ضرع ء وجر تدمي | ذ اني زملك4م نلمس اخ 2 3 11 اولاوست + دو مة ة روس صن ةيوترم) #0 ارضنم ديسوو ةادصإا رد عرض لون رونا | ءلساعإ بم | اع :سي]حلةمورج مان هو رولب وح بنيد وزو روعو | 000 ا م ظ 0 ل زيارتي ن نوكت ماش نمو يلم نع نيج اكد لزدرلا ةعاكرع مافن يوتا هنعأ اذار ابراعش الإو بلغتل ل يكرتل)و عاق اع هل لم (رعومد| يبن اني سس تاكو لجلال ىسسخ ا ضلت برس“ نيلعلم ظ2ظ1 | وهلا قكاسو انو لين لإ دوا

 ١ عت 1 ١ رع ةلماق رار لم ع دنع فاق دو نإ ياللا توعإل نب بماتن/ع عجم لكسب 9 راش [ تك ازحاويفانعم ونوم نصى ءاصكلاو رج زو توله نم نام /اغلخ* عوام جرو نجر ةعضر) لاصزوليكا وبك ع جوزي د انوا فاكتر لوموإ) ب بصل ىسياب عاف نيوصح[ د[ لعتإ تناك دووم ةيؤععب خم اكلم طابت اومس وز عضوا لع اي اسبر اغلا طل متت زر هر اي نفذوا أل 0 ملأ وم مو هل لمت ا

 5 هللا: لئازور تارك و 9[ قضاصعاخأو جنن [ورتسزو تربح ان هما دواز اقنا هيمان وئام هدمت ا يسن نعي اع يعتد نيوز اقري رانا ماعلا اي يلعد دا ارب باطفاو وقرا ىهارسإ هيدا القمتو ضر ره ابل مدرع 3ل/ :لشسؤ لت



 عارم دلي كيدزو وعمل جاو يو اك
 ةرشكو «دواديلومكنم ليلت_ردو 6و راغصلاءا 2كرذم >كن دك لقوا نصر
 ليات مضي بوكا لهن قرا تارا | نر لاس نزفلو عج
 تومد قققب + ةزوكرد باوك طعن نك ا زعيم ةويبيعش م كشر هبي جيل ةاذإ
 قرح زباب هلانلعجو نيا يرنام و جرا طلهج و ةيلعاور زفر يثتاذاعوو ع
 انونئرايوخراهانلوحو «انعم لِيَ ةنع يسف] ب ضاق دغشإب مارع| يوك
 انرشماو جو لل يسرد وهز علا د همت موجواو نو بلر هو دس وريف قلل
 نيانص) م ميباور انيزدلو ايزرلا + برّشسلاب اورلاوع رجالا معسل لزع أ
 لزعدعءارغيؤ قلع يشع فدل نإ وع بدنلاب زوو عملا اصير بج رع قرتو
 نايلغمبلعت هز يورو عج نمله نوصاهر مس هل رع تبي اوعلإ/ ذ/يمسلا
 هزادضارشل لير ور ميل ءايضغ ربت داك ]خمصا نمر يد دكل د يواع لحرلل
 دخت لاس هوْل)) نم ةدعاج موع تيمي مالا هك فإ ل انفع دارينإز وبخروم"
 انور ابر زم ان اجزم قب ارلان تير ين ونوهرو ؟لذللا ذه قوز زيك(
 (.بهروش بزكللا اممكرواو لصرلار ركع /ر يكل ل ضو( من نأ« تب لس مدا لزئإس
 روقيو اليعررنالوفأ عيان زل لالش سس غل ار لسإرل اسر الإ و لالا
 يخت هللا لول لفة ورهاولإ/ر وزو ي] مب نعهيوارازن) لهإ ء) باقم ررعم
 01 قفا نب ةي لرد ةدارزاعراعتلل :ةضابزإ/ حيك ت دوتنز/ز ردع انلل وج اش ذكع لرسر انس رج لك) حزن ارمالإ نافعا نمو /لكرإ بزكت خر حزوإ زك ملط
 ظ 0 لسر] لل سن املولإ أو هج نونو ءزلإ ميافعولانرلا 0

 ! لنمو رق د[ رك ب د نلصإ لنتو م ضسالينسأل نر نب . | ويب لفمنو ومار 0 كا ]1 :ثرز لعمري ج2
 5 مورد ورؤهم موز ؟بمن دل عش بزل ر ةعبتم نعرارفإ/ فمع 5 ا ا 001 /ن رزإر رغم نعرار/ ب | نعالإعونبلل تح م21
 ا ل همقر نير هر بأ لاه ناروع الدهر لع الاوعبولا
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 مل يعاب اغ ميازع نومازب بيعلاب .غ :
 زل ون 000 همخالو ساثلا :عوعوأمنع قيم غوأر عد «ونياعب
 نإ لرب مرو ردحلا تاز سلع نا مباؤرصاول و فاورس أذ لا 19 1
 00| مدح نر زعبسح لشالارحوإ نيالا ماورسا عبرز/زلخ مو عبالل /مهجو [لرس منبعي
 ١ ةومغلذ نمرما/اهبالا ور دكرايورنلخ انم ملم /ملعلصإ زم عل 00
 را 1 هي روز نر ميقنو لإ
 قلت ملص عسا بنر شرا عيب البن وناورد/نولوشبي ملوسر ردي بن نبأ 7
 م وز ةيناوح ؟ بكأنم رسام هوا لهب نبأ رلولذ نورل/ للعجن رك

 مور نوتعنج نزلا نإ بختتلابيدسكلل ار فو لببعتار

/ 

 | ؛

 أودخامو) لل تيار بكررلا ءاهتد عا مضيت معبن) قي نرم لهزتإ عل ل رهو كس
 ارسفلاو زر ناولل ازتتم ترسب هبث انم رع ثيث لزلا* 7

 عزو ران اقغرارم) لها بس التان ىلع وعت هاو السل ال6 ريد كد نيبو دك نب همس)+ نرش :ةهجنا نزع اسبر مواز وسن أ
1| 

1| 

 :رااو نفاع ولئانال وزو ىئودلإ ةرمأ | بلغ «زيكبازعو رس كلعتسناركزرم ده يحلل
 يسحب يور عيدستفاسسارووو ءار دن" زوهرده ينام د
 تر دزاإر ولا ركضنر وو هاذا يبشر لرب لرب رمز فراش لعبا ب

 .ر لبر كوول زري اعلا وزي ال شرا رام عز هاسأ خر عر رس فيرد فعن

 +:مينغجا تاكماب »ماع دوه نزلا افرع موا موغل يونيو ومو بلع
 وج هنن اذ «قبر تخير 9يؤوتزعبق هيسكرسج ا ذ/ ضف هوز[ يرن عوف

 مل ويت لعبت) بدلا دار م ةلارلو كد عمر اونط نسال ت غرر صم امنوا ظ

 و يلب .تالكبرنا اودلإ ب «رث' نم اههوبرمد .ر لركن ع نيزلخ ناب ت 2 لالا ةادإنابا جنح وبا نيام يمورضوو ربل *ي "ب

 عرب

/ 



 هي

 هاونةرع نتانود فيل ريح وهي ازه مل يدع رس هيت غل بيكزوب
 بصر ميرفت امر دعب عيانصلا زو كاس عل وفيوا وحج علو

 دلال اء اوبس مال[ لسان ازد ةرو غوت مر بصاك ىييربرو بقلك
 وربعش مابا عشا وهبت قيمئنعارعتهالا عز /الااّيودنيمعتت 77 1 رز

 ؟احاامب) شفت ]خز/نمرصومكا عمدت م 24
3 1 

7, 
 ك

 مم |

  6كا مفعل اجلوجرنكر وص ل ةزنرردوص تمجرغلاو < اهوا وش ريورسضإلار ١ 0 , 8 50 5
 نمر مداه لرفيو هلل وسوم كر رونازم نساملرقحمالرغج درة اكل
 ود اعف ار خلب هيلا لطول اورزاعم ا ا سال/ ع وسر مل كاسسإ وزر تس

 لب قره هدو اح ا يرش رسولا را هيمو
 قدفضن/ بلبزم ير ناو حسم ض

 ىنعمو عيرفنإو كن/م/عواشإ/ ليوسف جسور ف لريبلو عشنا ذو ؟كاذر امزجي
 0 و 5 طا 0 0 يعل / 50

 رطل ان زرنر بز اسس او نيك يول سدووع وو ةعلسد عي اربح وا
 2 ران اوال ونس سس كن وعر علا مال ا ساه لم ارو سرين نسل“ أ ير
 نعل اياك العلو نشكسلاب هضرلاوز كلاس ارحم تسلك شخ ج0

 قس كريس نإ لهدستياا و يتلا يلعامةاي مزن هلو اسم لوحوع زلرلولا
 و بكري سعيا يللا لا ال( لبغو وسو هام نوكم# را

 رع ايوصينز رز دال هضز سخر روه ودوني نمرينسكى ب زاووسسل
 |. وررستل دمار سدر ديل( لسرلس غدار هناا سن فرقنا
 مير ازه نيود ءارطإ ير هتلسرو كلل نإ ريل زلا وتس “ تؤهل ةيززادزةولز دوموفلرعج هنلمر ولع رز اك قوزع عرنصم نكن رحنا ءلويكيرارسالاو بم زان همار ف يل ع علفاردل ملرس نزاعات ا لقونمردإو كيسنلو الصلب تلا ردكم زف ”لنلاذ/ باقإ و نسق نص اور عودوورسشل ولا[ 6 يم نر ْ 1 لن هلجال ن لخ ب ا/ د عتتس#/ ركضت إم البلفإور عنو او ةثعل درع

 وقالو رسب نعبال ذر زوصرتو أ اىرإا يزول عشه نو لعتستو نويل زم“



 يادار يخرب ثلا[ جاتا نمرو/ سوما ذمرعر نيوئتنامأٌمزإلذهوا نإ غار لذ
 نا 00-0 بودر 6ةانيفيوإ انش ءازعلا نمر حم يقيل ملا لع ©

 يرغوللا لكون لير كلازراعلل مانس/ ىيكي د ؤومريلا وصد ايل/ 2012007 ١
 نورسز ؟بردس الز وممنفتا لل ردو معني لزج ال تارئ اس 4 ناريوززو مدل ظ

 ىصردلإ +, ٍاغار وتوك ع نار بر/ لف فيلاب بايك |رووراهيو لن تس لادص ره نم
 قص لاو ئلتلا لبوه درب اجريعم ل« يار مع صررقه كيلا اغا كح
 نو سرا: لبا ىجالناكعآ لباس تيسر هيلكس
 دازإو نوخإمساليو بوزابهسرّ سن رجر قاصر ن رمل بل خر نورس نتا و نم

 عيش هلم ئسيز]سيل »عب اب ةءاررلار/ كيرلا بلل ارم و نمبر بقا مب لل
 رامبل ؤرإا ره ىلمكلاورماع وذ وباسل يسن ؟:كووتراوإ رمل اذ لوس يح ١ زدروهب داو فوز ملء دقو وكس لودلا جونو جبس فقتل نم دارس وم: ./او/ودل[رحإ

 ارو يدر ودل اد بنزعورهاعو عيت زع دل ة يورو مب نطن) اذاةلل وو حيوي مف كاسناا دعس ء الي ٠١
 و سند زر اكو رإ و ملام /ييكعنلا احراز عب زمر يمإاو وستين عس 0 ١

 . تلاد ويلرجونم نوب تنال عل ويفلا اومن, يشكر هه كلامزياوصوتتتا )<. | 5 رير ةقمح باك لوأرمافم مسافدلاعلا لوا يخي رولا #ل للعمل دنس ريع رورو وز ١
 رايز نير لع بنتا دبل تسخين وهئال وعم لالا ةماحاإر يرو ماتت نايجس اك ا
 0 / وقغم دون مال دلال تل يعن مرور ربو 2 معاطح ور ٌ

 هجر رعنامعلخ نكتلع نلخو هيعدإ ضر ةفياع كيسدةلو را ل نجبسام نك د دل د وتعود لاو تسوس فس عتنابرؤتإا نمسا ١ ٠0
 دانون وطال نو تعملي يصور يسبون وفل موتنا ٍْ

 نهر ماثلص/رييباوتواو,زرإا نع بت عت ةارب ةلئزجر تولوز عنرط دخمالع 0 000 هقتايد هيزاعلا نر بريل اعإو هوتفيضا اكرر اهلا مر هلك صيف 5 9 ٠
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 رب اهدا اوفا ربتلل وتر وه رتل // ردودي هكسدل دغر هم ,١ فاو عشلا قرن لؤشس رسب
 نرشهر نايم ئا6 دام وراء سنست نسهر موه ولو دوا ميل وآن ههزنؤت

 ىنفل * هلام لص ل تو كتاوت وجب محجر يم بح الإ زمر عودي
 قع ترفل اعل اسم عش ربه رافعا جو ناهي + ار ارث نشممب لكاسإر
 07 - هلل ناموا ترفل دعس 1 7

 داعب دمر فرنو بشد و له اذإ م لدنع دم نقيلغ ىاج ىلع ايكو د. زو
 وص لهي هزلحو ةنرانس زيبا شتا هر ةانيإ ع تنز ئيذون اس وع د 000 ميوسكوا

 ,لإإ برن نصدر فر عرلوم نس ةنس يشهي رورو ووسع دمنا يدا

 مسفن |/لاد وزد ليادزلزكال رو مكرم قمري بار هك سا غن ر كمن ل نص كلا ةزو
 بل ادم كراههنم عضشنال ا عصزرظانلع نواكيإ زو لع «جلجسال هر رعدام نال
 مزعجة [دعينال/لعنزكرتوبار عومي فيو رماع نول لماذ فك“
 ناك رورو لاما ةندكن ولسه ضكنو عنكلرم 3 نركذ هل د هيب نين من انا زم لمع
 هريرر//لتف زم يدبلا ؟يغملرب ليلغتن اك عز قرل نكح برإ)  ىغلل كرش نواعسكلاب

 زال ب همكم نلككينعلا عا اؤ/ مناف كاسبلاكرشن ميظق دلال ابرك كر ورش نإو
 م 0 ىش/ىغعببرؤسروب رحلة وبلو لامن ءطاز و بن(رالع وسلا اعىكقلب ميسنن
 ورنا من7 يب مجول وعن ئسل ندم قزاز ه/ؤقكلررؤيل/ عي[ كاز 4 معو 0
 رب علان روي له]لنولل ل انولب نزل ينو وج مهتو دوس لر هاك يشم مندل اح
 0 ذ00101

 بر ياس ةضعبوإ من ريدللو ل كنز هكخاو أنور رخال تنو :لرغمللا تب ظ
 ىرض ازوبأل عجب نركرم لدم نإ وب لاف نم رك مث ٠ هنن مإ عمت رلففز) دك سبب ظ

 د بموتبلارمدذل /لوغ اكترس | ىع ةريخ بص نق منال
 .[زسيإ (هسام آو سلا اس و] نلورال نرتب ا 0 1 ل

 ريرر لش ذإ ]عدم نال 4 ايس الا 2 , /ءانر نأ ب.و |/اعم نال مع |: الأ اص زلاو و كزنإ عدل ,سجؤمل ا نمنع 4 0سم

 يآ



 بلعب اةبرح)ب/ 2و نياكي كاسل ةدحر ,_ ."نسسدلووارح اولا لشن هلأ جم غاالو
 ينسي اكتر هع

 07-2 اودي لاولاكرإ 'يحام نسم 00 . مز ب ايمن بيلا كر عش ض هير هتئاكوأاودادوسل فاح ا ليلاكز/ وعجم يوب لبج# م من 0س( تكلا
 ل, نر عسب لاماسعب) ةرعنر وعيا جذ) واو جو زؤ لم ياالل

 ا ماريصمكاف ير 2م 4 ((رتس العر قيل /ورعلا ةاوزغم غلو ؤعريستا ا
 وو 0 اورعوانهاه لو ل نعكلوضرإلا ريك د كوستا فلام لوجرلاة ع 0 و اتا .هوو نسون ذأ لس يدر رلاةنلؤل ذأ 8 نر طالعت 000 ميرور اتت وسيم هضم >وععخإ

 وردكم ِدقعْس د إل ] ترحل يي يراسل ومد سرع هلك ودان بهكّنَنِم ا
 39 نيو هل انوررغب //كخأ لعب كلت ديالا 4ع ءارر مذ ١-00 ا

 بدو وبول مللت اروا يري لاو هترد روكي نوار كل ظ
 ظ يا مرارامل/ول| /ارلناهوار ارب هن لوو 0ك مسج نع 1 5 يردد نى رماضاوردع عا, ملوي هدا لص خجاسإار | ن ماج ليس ليف, - ْ /.ءرخ 47 0 يفيق ااورن | ل 3
 ىعبلارو كغ لرد لاذع ءار وزع دم ثحرل قرن من ظ ْ يفضي وي نورنا انها ول /هلنإ | !سيوإيزر كسر )لافؤخسبنر ١ 6 اشار انمرب هوو مهب رهعزاود م تاودجب غل هب ىه ريوانبح 0
1 
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 نس

 0 0 ا 175 ١ مس ذاع العن م عل مولي نوسو ادبذ صون هب رسل 0 اننا دوو تس ا راب لاا ناوس/رلرف ىعلل

 . وووطب هر2ل هنياضانحاناربةرانربعورونرفل الش 32320 0٠



 اكسل هل ناو اان شؤم ع
 بركاو ولا "كمل زا هوه رز نعم مرق لور 000 6
 ظ ك0 هز ف 0 لوإرب هزس

 0 0 مركز يهمل ين كزدإل ظ ا مر تربح رن مه دوإ قالا جامع
 ظ 1 4 نيس يعخ للعسل نوكت الفت امعب ةمز رو أ باك ل دعنا رانا و هزل ولام عباس ففعسا 0١

 ١ 2 يإ) جاجوعاو تكل الظ/ طر 2 ,ابراهشإؤرل داعيس ار امم ين مسد فترقن)

1 
 يحب را هبجئلإب رهو َوْعإ ؛ ةمه طش :ذغفلاب ناهدلا نوم ايلعز اع

3١ 

 ظ 20 مل نأ ( ,ىبلالا : خل لعإء/ةفلاسو/ و وياك يع نري نو اةنانلا ب ف ظ 0 العلا ة ا ندعش ةطبزلا 0 يم
 ردم لاس ,/يلس عيا نيمؤل لاملع ن زمر بإإ نهم هامل وج نرخ هلا
 ا 5 1 را لفل ا زهور هكر شم وأ هارت يعن ب 11 هلأ مع
 ١١ لمر هرج يجن يا 0 السم

 لشو ال المد ووضاول للي 0
 هنا اتي 0 بخ للف 2

 ريما نكن 6 د عرسه ماعا لوو و 9
 2 ب نارا“ رهبز ٌمعَس 7 1 0 0



 مم درو مجرد بزعل ازومهئز تس كدسم كيبل دون دلت رخال <نلكزمز فرزك 1
 يول ا رز وصوش ف: مارد رمش سامو يتسم ج وابا وبنت ريال طم واوا رو سرمإ يأ ايسحقن يسمح ||| :اورلع اهنا وهو جاروشسر/م ني /4م فحم عنا دلبدز راو هل اهن/دا ار ل[دورلاب ْ |
 1 دكرتن جانو ماساوهو ترمس صام كلعنممب ا  نوضتسووب نصف ممن نشل لا تلا طيرك يد ظ |||
 ذا ل ا ْ رش وو لفعل درا م يزف نر 02 / ظ هل لرارس 1 0 وام غولب ىم ا 1 ا
 9 نبمالصلا (كز] قس زيلا#لا م لع عنو نه لن ظ ْ ١ 6 هاج سر لاو اس.:) ابن ابيل ود نوني هناا ءاضا ١ ش لع وهز 2 روميو ©ورايشالا نسئيلافأ ا

 7 7 0 سررت مكامن ردجاب ريا وو َ نسل د دا ديد جن عصا قرب )راع له ملهرح) واب ليو ديه ظ ظ قمر 7 * رم لرسم 0 ليلدريرز وأ
 ؤ زير منيأع ن دكمد) يور ذ/ر معلا كيو بصب مدنا لعبور | 17 رقك دن ماوفنم كو سريو وره نزل دردابك شو قتلا

 و فزنا رمع // دركي دو شوربلا مدور ا نول سترم مز مانزو سمو عنز) عيوب هح مني جياع ريش لع و َ ا ا تسل تركو كرو يلع صد وسير نقع يضع ١
 امو دعا معن ارسإ ؛ 00 6 9 مني لولو 0 ١ 2

 1 ,زومنتو نزتحإ بر ديتم ةف 0 ظ ليسا برر ماش ل زاد ير ىبإ يس ارز وأو ١ لير كوسالا اضاع لوول ملصوكز ه] نازل لو 0 ظ ١
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 وأ 7 عند أر ومالا هيمئقينلاوا هيعوفو ىمب كنلاةلدخإرإا اما أ ةنإنإ

 لو ةفاذالم يخآرتسوهروزريفا وانسى ع |شإو اسف ومو نروح هيعغب
 3 ل 0 2 7 ا نلا ٠ 7 0 كيذا :

 لوهزمن غلا عدوي مرقة قوم ل وعتياو هز نم قعنن عيه هس يور ى هد
 نلت دزب عونه نورك تالالإء اوه امو عإ .تبىاو ةقلزإ) يرحاط ير 4

 ساء ؤ علا ةلاخاب ةعوزلاب ددعو د تزل ضار داو سايوؤحإةءاوح ظ

 ماي هرم هصر+ 1 ةفافإمل# ضوم ترج نارا ورقفلاررواارووف يس
 زل ةموراو) يصلى هو قا عدل +ةرو | هان واولاب هيعمل كلور دوني تا

 ١ دل سلا دم ديئاوولاو اعلان زها د ص) تورش رع م ني ركلس دعو رست ا

 | ىور)ا "فزك هدر لعاورريياجداسل هء/اوكضار ميكس هذ: لع تن تنررعهصمزإ مينغ اشم
 لا تن اك ز/ض ره وش اموعمل ب .ج ةورووإ فايتساو هر متررشررب كل بلع رخص

 ا هدم ل م ا
 ىعب ذلدلا لع ا جنيه نال لزوه)رهيباد مخ تروم فواد ناطاتسزررج 0“
 0 ا
 ' ورااشإل وي هالوك ب ساغاو الا لعيرالإ رغوة عر ىصشز وفالك
 ١ بسيكذإ ردا رف هبكله ام ضاثلل عز هتعزتناو عس عرش اع ني زو نرل
 . مللاس يوك لق لوص)لكرابحل مث كعييزو نري ور هيلاسم < نصره مرح
 نيوملض نيز نوصرم .بجوءاف»أ ةياءس فيو ة ونش ةةيفابام/ئ زن لمي وإوبع الإ
 . هعررودبو نإ لعل ورعان نمورتس نمو ا مليقزتو ىزسكلاو هلي تدن]رنو ممزقت
 هوان[ ذ ل اعمل وإ :لعجلابو | )فهي ديك اخان ىيله|وارلو فولو ف وزو تكنو فار
 و باز ةيبإ :ازخ/ زنح ام أو سر ةيإ لك صحم تردد لوس اوضاع#
 ب كلو ناو يفق زا هلخف وح زواج اه ا ةداز رفض“
 ل طيزي نيس ياش يب الضل عضال: يروبوعد دولا
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 وريف هيف لهل ح دار اسف او روشمنالل

 يتب نسيننت لانوس يعن ز يكد زعو هركمشو اة ضر نيو 2 : لإكو ييتحو . خافلرهؤعتلل درع ةولكلافغ د .اذإ ىصو لمع ل عخ لك نبدغل
 فوز هيث نم دعو نك وع + ضو نإراهمللا و دمِف د نإ كش نى هولل)
 نمذإو راه لع ةاللردل رك يو يجوم ل منو بقر كيلإ رمت شاولين ظاهد/
 ذا ىبونغلابنوإ عجالازوورلت "هالو هع م اذ ال يرمز جم ميش زم
 ل مهبل سبوت ة محارب اإل ل/لويإ) هاب نسح منار امصزد ل داع امن اكم/ كل 2 عزاشلا م ناني ةسؤو واد ودب هدب وهو ةةينوملا ّ
 لو | م اهرنمتتلا والا نينو تبدارطاور و خاور اذإ | لعفاءاسر ل عابمشلإ/ ريمة زور
 4 رو كمر توا لم اكان د ريو كارل ذم تعدر لاراب. ناصو د
 ول لهزكلا هب او ةزضمب عض نانإو تتح زهاو لانكوم وام
 «١ سدورلا نال إن [رلو كرو وعلل هر | نر امهم داو اناس
 ْ بوس يو نول اس دفنوا انما دعب زاب

 روج هب اجرإ لك اللاب ءرغشا ىدنجا د لل ضرس ةهرعص بق /و
 م -- 1| اول | | |وضتاوناجنلا باغ مس] هل ليتم اعل عفلاب
 11 ]زا طهر اسوم هر شيلة جانزال نائل فوبعوز احد . نيزلا لل رياراللا فوت 0 7 و7 7 ناجل قوي مهوم لال ضل كراذ :/ د كئارإ ءرلهإ لمدرب ورم ات اع
 5 7 و رهو ناقل اوف :ع ادار تر داذ منير ر و ذكأ لمة حرر
 هرب ديفا لوحة نهيق نسف دعا
 07 9 1 1/0 نرمط/ف :وب باح 0 لرفازنم وعر لحل
 ا ل يوت سنع ايزل ابار زال“ لة فاشن, نار عدن وكفوارنوو

 4 ا رو
 لرخر .اننز/ا نم 0 ههرلل معد ةر كيج رعت لمقرر اطل

 ماب ميرنا ككل يرو يم 0
 قم
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 0 اهكارو رزه نعرف وول روش ميج ريو اه

 يرييملعلو  ,نإع اا ولا ع ْ

0 
٠. 

 ا 981 7 ا / 0 ْ ا

 1511 دوكارسلليقتامو عمت لاق ت لاسر يا بق ذا ماج كبولخاووعتؤلا
 ىو ساد ل كيكرلصتو وكلم ناكلس ع ك1 غال لو عجور كرز ايهساول

 ([3 بوتر وزيوت نهم ليثعلل ى_عسلإو ف هناررعش دل عل ظ رادو ؤلابيل هليقس لكيلا ةقركو كيل زيا ميرب سوس دلك هبا شمل ظ بيرم تاو جموس رش اع اوني اجه الاو وو يجذتل قاعةل ردا د مشتل 1 رامبل رشوة رس ورم كب يبو وصح احا ملت ناب ربو م ميلي 0 و وجي رملسلس م ارم اراب را جل فروه رضارلو مب نرخ سافل
١ 



 هنعلب لومي اإل نانا اورماب فولي غانا لولب ا ظ 2 فيات وكعب مرركالورابسوأ رس ظ رم يضم اقسوا لابد هلت نوطافار لهوا مو كوملل ءاتااادقفانمال برر هنا ذل كض ت 7-5 نوفل , كلل سفإ يزيح هد برصو ردم له هلا سلع ل رغزمللالعظالو مب 2 اه ووامل ىميلج بقل وسع قي ا) تئازظن 0 0 00 ظ رزقت ا لن كتي دل 0 را ٍ ظ فاو نرتنإز وو رلإم نم ل ريتنج لاه لوا زعم لزس لع ضال
 يرلعمل راع 6 ةسنكل سير 00 ظ
 رمزيه اكيإ مس اس ي 00000000 شيز اشمول نال | ل هلي ف رو برم ول ةيلفا لل © 1 ريراروال لفات رعي واش لزجو ل /

 [رفإواعبو هون «] مي الزرع وسلا ا وهرودى و فدوست ونال
 00 راع 00 قيبورسكنارنل

 ع لرنم انو . م ددالي ظالاكفؤع زم دلو عب عجبوني خ و اف 1 0 | لاومال 27 لوو مال اون لاي سلي رافال سابع لوف ا
 ظ 2 اا كرو وهنردودقس بف كاي «] نقولا هس اصمت

 ْ ميضعلا كرم ريد ياويل قبلا 000000 زراداملا“ ظ الا عج 9 لعبا 7 ظ يهوديا ةراح شن لوكفملا ظ /نع منعرح/ن سا وعل عب هنملا رعب 0 ا ] لئر 0ص < ا

0000 2 



 كيلا وحوله دي لونا طرا يق قع 3 17 ,ىإ حسم

 ع 0 ب دارج ايام قل بساح ةفافا ساو بيو ريلع اع دع
 لا هيرو مدمس أ نوعر زو هيرزضنار ةبقب ع راشمل|

 لياسلاو ايلا لعبنا 0 معاذ عد مف لو 1 3 رس

 ] لاى اهل سو ساو داس سو خوه ارد ىركي الاخر نوو ث اخلا تنام دج
 تا وي السلا راررسرلا- دساشابسكاريط كيو
 - نب دج تان كيرهق لاس ”لدعضسو معلاعلاو بلاس اماوه و 0 اهيرملعهبإو عهان و

 / ىيزلا رزص ماه وسر نيس عيو/» هملإر نم ايىيزه هظءكُس د اور إل وسور
 - عنج بعح ليعبدا لسير هلاوويقل ايلف ععيررصم ليسا نر نع يس لاس جيرو
 16 0١ تراتك ذل ازعومو ضال ءواربتفرهو انا ابا عونا اجعإل و
 ايلاواروم نك زملا هب لكذدكل او سانا < نووماو اه طوا ويري زابص

 وا هلصلا ل مداو بغلتاكل هييرعجيد يلا ندر عمورعاعيإىجراعلل
 دالاللا داو كوهسالو ا هكيدلم ا كرما قباوش دو مولد سو ولاهنت
 باسل مسد عل يسحت ءازهم نوزع وسلا ورثأو :لردطإا جنيب ويحوي
 ههضزرنرا كي نو علاو لي يمنا راه روسي عترامفاكلن علبتررب
 20بالطأ عيحل ونعم ليو نول: سس هلم سكر ناز + ناكل +
 هب نعم فقتي عار سعر اره رغم نوكو وي مشرع 9/حوررو
 نييقريبم مشرعنل تاور عاوإ مز ف هسرب ا نال فلول” رزاساور معنا
 ةز-اودكت قو الع امص لزم مدع طرز اهسلاوفمو يول روع جسام ل نس عل
 برسيم يأ «را زعم نرثووب+لرقك بجو ةزازكر ثنا درت /) جسسر) توما

 نم عج ة|لاسوأ عضو لون سو ضو اير اهسن) ته نإ صر رن مجورع ناوز
 نييزإر هيلة مقلع كال وم ءر ثامن سو غش و يرد لو نادسسم
 ىلخوا فبل هاوا»ءارتصا يلع ل بج حرزاو الازك و يعشإ اع مئالوإ تابساعلاو



 قاوم نعبنلانااعفزنلادو) بانتس نوب الح منم لسيارات مج لي كمر الج/لوعهملا لردع لسمسال, زبك ان عوملاح نع ايزو بيو لسسبالو هيك سا و لييمدلو درك اذ هر معلا عيل تيا نير تببأ: ف نال ل لايف ناانزولا يربصيإ فصلين ملام لايم نوف ترا درورات لاس . لما ءازلال باو مقلع نإروب ع نع لربسو/ع ماو ميلعأ > مالو اسنان وك ويكي ) يل كرف لجيا ورا قوتك بعوضة لازبو/ه سار يك نتب///م|زبع .ءابإ وأد رد ؤخلا نور عمن قتلا تير اش ؤ جمر ءالل 7 00 :زعو هررم كلا ذو ب نعتول ازرتسر نع لاوسراز ل ل[ سس لور دو كفيارفضار لا متس/م ونسأل ايهم صرمصاب ..قيالملا نفعا

 نبوعيطع بج ويردد( و إيلا ساعمت ارب + نيو بار تسريع و /| بيش بوك: ىانؤيا علب زا نينسوونل_بدبر تزفتؤعب نال درب "0 زوو هنكسلاسيو لاخي نإ رضي ملغ قلعاو هدانلا ؟اورتم نإ خب, كيج مسي عج لافت نإ اع لر كليم لوا ةرولارح

 كلسال)حلاباعونم ةعضل فارسا ةاو عوز سا عورب شلال سا ذر ا يلو بوش امرله قلخ السنابل نإ ةيماتواعر مول عزاب ملعيجلالا 7 ْ حجو يعواباتب ةعاقإ/زعووتو قخاةؤبد) نم مكه ذ/ربلا مدعو م/ وعزم أ ورز بر هيارلر نوير سو ةلاورركحار ربع هن هيا رسنا عمت 9 | زهورزإ ىف لونمك مو "ل او لس مدألا يلح يجو ةاوشوجو ف إقاإ/ ىشلاو رضع عيوش نإ ىع ذلقتتلا ولولا لاذاوأ صلصتت ااوع بحنلب ما .٠ لع يوحا ذو بورا نعي نإ نم كرم زلاعيبتو صلاثإ بنار عل 210



 قوالإ |ذاوكيلغ ناسنال ليج حبابط وندل ءىنوكو أ يرنسع وم يرسل يزصواتاو
 لعب بروزلا تدمصلا هيسوصرمل رس / اعمالنا اوشن /ووخ رار امور كت
 نازلي إلد زان كء/تابصرةلت طب لسور وص ل[ صرشلا
 راقد ووساددو ةوتعلاو بوضاو ]إب :ايدا يون يووبرش داو تعب نا
 .”طيط يلا ملت و صمو لجاعلإ بح كوز رائي ثمان كيو لجعل وو < لحال
 ربو تولزلاس, ولعب نح علاوسإ ع يزرزو كنعان ةنعراع بال نوه وتاكل

 نفاع نزلا مىهباينع يسهل تببا/ راو ررويعار لسير /كءاسال مهضوفلا
 كانو هيوزالا ةعوشلاهدعهكرلام بو مست ب هين وعر ملاعب اهيرصت يملا عسب
 ويتعبر باعت يدش [وع نومياخ نونميشيمور اعز مه نرلاو تقلا
 معا + خلام ناو عت رداو|زمزمزمايزارح هلى قبيل هنل اع كرس[ نع وسع
 . ىهينرب نسولم كو زاودنإرا كل رورو زوم /// نم اح مرر علو تلا
 زج انما رز نيون وسن يشر سيرا ل
 نيوهلعط نراك ن جنا دج ئاصالز يك إنو نقياح نوعان وتل لك
 : 06 تعجو بوعي زو نوه لن د نشد 2 يوااو دابدلاوومحر هللؤونعج
 هتناوب ندعو 0هكيزرتسزو كريب ناظم اك رز وهج © يربو عضال لح
 نجةننانإو نغم لع ةلازدل ةريبتع فار 9ير بصر الاوريو كر نسم
 لاب ىاعنريل بونت رم تايد + تتلوى قا فدفلابم الهلا وورش واقر
 يشاع نويل ضنا عرب درع قسيعربسم مهيكمل لوح :/ابقرضغا

 ذ لك ووخ الا ار نعت نيس معتتغوب كنزي وزعل) لم ؤيزع 6/01 سوس
 يكلي ء مالكي يتسيو افلح اغلح ممل هر ادممر لور كوع 0
 كيان ويف ع6 عاملخالا 7 42 نو علا وبل 4 .ولخانإ عضل )© مدر درك نر ان 3 يحرك مواجع ارو هاما ا وعر
 نإه الاب لقسم .م مدر الع بماعتال رق ةيضن ندور“ 0

 ك0 1 1 5 ارد لسوف
 زر لووتساو ار زاكل زا او يب اقتسر 0



 :كايضارج لزببنأق ع نوردلفلانا عرافل او راسم يي يسع/ اههمنع 720. ' معددرج رهر عال حس ظرف حرز موكل اوم ةيلأ ةيندنلل ءاذرنلإ لكمإ احيفرالا

 ١ هفوسي او ررعسال] ممر ممر جرم نم ارءاوج كونو / عزم لش قلق انو ل
 نإ 7 7 : 0 7 :

 / ردك رم عت 5 ٠ 0ك , . 7 . 0 3 عر سام[ مادارجالا سومر عوبروهلاوزوس ع يلع تير

 را يصل ع وحرر ما عا اريزاورعرج نومي اعوأ اعرب بيمن هحم ريرراو رعبا |
 اوياكؤلا نمل لإ 3 يضف م لير وعر اطبا ئُش اك رجو| بن يعذر ردع 4 و ا

 اوش رز | «امكعإ ليام روسارغ تامبو ديو مدل6 ىبن]ن ع رزرر | ع نوزع 0 دااصلا و بوم/ يمي
 زركم ملتن] هبلك# ا 1 00 8 ا ٠ و 0 3 1 ا 0 - 7 11
 نر ا دبر يلدز نورسعو نير قش نبا مهر وهو تعمو |

 ١
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 يرو عيرذ سوبر
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 ول ةهطظم
 "”ةةدممحا

 همام د

 | 0 7-5 فولا 555 ٍ 2050

تس عبش لوط ارز منور أعنا ةناهن) موماقد |
 || زل: تولا 

 كات ارربكسياو هيلع ار هينفع ذر نع قعر وزن رمت عاعلل مكر
 ثم رز ع+ 3 44 0 ا ,

 ةرموع دولا |راعل ةساورب تلعن ارامخمنوعد جرن يع رار

 ارسال نم لغرام زوو تودقن رو نكي حر +/ دع كوارع نو ازبر
 اراطكإام بنار زوو تعبزع ويطيح ازدوز دالاس ظنا جب يو
 ىف ني افا هاج + رجع دود هوز ديصو/ الا مرسل
 نسب لراس ناسي يك نعت ونما رار وهتسرل ور اره

 - و

يضب بيك مزروع انكنرو هلت دم قح لع انكنإ اذ معلوم
 7 هزم د6! ل

 9 لمزرمراف# عنراوملم ديلعمأرمو ةلإزلو خشارربلا بلك ينصرعم ب ءوريبرمإع

 01 جواس لا ماو نس ويقترب كف ينس ملا سبح ررر [م//د اينو منوع تنك
 عضو لروسابتويو |رررم يلم اميل لس هلوطم هيلع وضا كا ييراهنيتسس درع كرز
 ليفت استار ءافستسالةراهدتم 4 عرثم ةلازرزوارازر عللهو تخيم
 ةببإ داجادلاو رفا ورز ليا زه؟يوتسب مررنا ير رورو ييسر ومني
 لزحوع نرنوكث ساطإو نيمزل ينكعز | زوترز نولي انالإرزهومدل نوعرتلل علم

 5 اي

 لاب ةهاعمل هتوف لص ركل وف ولو وسلا نايبمدلو لب /ييكعتةيدر ولم 2

 لزدمإب اوشا انلخرعو فلاب خلا دال ع ب ممن !عل اب زوشال/نكربع هعإو متابصع

 ماضيإلمغلخ2/ زر ان ار اوه يلخ هدام ءاجرلل ةيجوس تزن حن سراَكش لوفي
 انهى امودواماكع ئطعضم يافع دعقن غد 6راهر غن لسنا/يزغن تكرس
 5 قارن يو بارت ابييفاعبم نو انزطرمعي نر نكي مزز ىلع لوز رع خ/«افلخ
 نإ رع وسما لذ هيا عززر لاهي اعالإ تلون م روم هاذ عبضرع رهككا عرانا

 ديا بسشناغوإ رأز رمهسلل وهو تارارصإ) .ءلاروض ضيدرتد/ ل عج و افامك
 . قربا مر وعلق) نر هنالمب هاش اجار تلال عبح و ةسسبسلل) نم تنبب اف
 ررل ةزييالا عتساب هزم لزنزأ انان ققرل] ني كير رد إو ءل وح اك جرح هيي ندمت
 .داوانإبب عصائانإ قورزل) تيل دّقاو كف رز نم وكن إو ثورخ لع لور دل لشن

 هير زمنابوكاورتسفايطجإز عزعو كرش هوبي ةيماؤلا]ةلالرلا اجلا



 نه اا . 
 ريكي انيس م 37 ن7

 5 + يع ديدصلا
4 

 ماسلا 0 ا تا :اسور «.اوعسإو ار وأ |بقيلاءرلوو لان( وزي[ ارعس/) ' ترم بيم ةرصع من هر جرم ْ فورا فم لعبإ مادو ع عج ةدساو )جايا ةساركا شل هيلع وعش ْ الالب ضرنل/ غل لج ددنإو ةلاعالنوكلاغإ رسال اكونت ةورعنلا نإ ىلع ةلدلد لوللا

 5 رحل ميمو ىلا سفرا حلا 7 را ١ . ضو كر هرزا هرير يرد ثوب نارص اوس ظ ١ دو بلكر در ندكم يعيإك/د لغشل ٠ رقواورس دز /لاك فك 1 ا .نيزواكن ف طررورومصلا# 7. يهزيوروومخ ,رز وص نزتالو عنو ور هتل + شوي دلو رغإ وش انو] دك نرزت الرو( < 2 1 1 هبذامع لعل نرزنألا اقر يصعب جرو ةززم ملل داس سو نرل/ءيلائل 4 ا كل دورسكرموضورايكزم لأ هنا برغل ؛ رض بكرت و هاما 0 سن 42 نو 0 فل نا لك نركسلا ضقت نارضرو لس ظ
 ظ 7 0 0 0 م: ليل يبس وس ظ 0 عال اسد 0 0

0 5 20 وع ا رسام ١
 

 00 1 نار رصنإ لا نود نيياوز.ج مم نارا لمن عبار ايد 1
 1 ناروة كو ْ ا 4 قاومت لعتسا ره كبف ةرز/ ع ظ ِ رد الار ادد بوك اون اوشا زمور م ناعررشنال برو در ادحإ ا
 يش اهبل سول اس إذ رك ْ
 ا ينج لخ ريو نيم هانالؤ سونيا كنب هانت 00 ول وع 70 كرام



 ببيع ا حل 5-52 بصيص 0
1 

 يلا ثالو ةماعلا سالإ تطزر شار تنس ديرانيوم نيو | ى روسو كر
 يزل ييرد] نم نكون ئوسازر ساير يلع ميو ى نإ نعام هر ديانا

 ار ىحوملقا/وج/ لغة رمز ىد/ى حو / لضريح وا مدارس نيرو نلُث هيلو
 : 00 بولس عهتسلر نإ ملعروو لشال/ ع جربو بهل ةريموإولا كلفج م ه) ]جو نم
 27 1 اوما ٌورقا هيلع بلغب :يجال ذلفاع ليج ناو يستر رئت نيررعتلاو

 اعدلالد ميسو ونارس قع ةفردعم يس سو ليهو هذ | اور ال/نمئزد لوو ظ
 ' مترف تافوإ ود مروج 268 هدر اسير رملع ا هشمتا 7

 انسان عونالاوجررماولاخب هيله لح هلوسر بكاعت مدا خد اهرممس
 2 م مب يطور أ ةرهر دهم دندو ظن زسح عامساضإ) ل كاان اس اعبرسسا جونكر وق ظ

 ,داوفت] وول عار, عزت زلو نإ قلاب ربا نسام ءاوحلاو ىق/ن/رشإ ف هوم :ةئلابمل
 لدال دلإ نار قرعت روما / وجلمازكر لونها رعب هي ملح نمرزرأ عزب .مداورْببكَب | رف عسينلا

 ريزوط لشنأ وبار عمات ماوو منوجرللا ةلجش كتامرئربس و نال ن/ردجزصتلااووومافتسإول
 | ماو دجال ١ ريز/ل كن فانك خيو لوم رن لزينة يإ لح مير بس و د ضان قرع لزرع ركع

 14 ارز, تروانفر ]قميص ياور رك لكاج فرضت أود تمزرررس نإ 0 ْ

 | .ااوساورج ل نقار رعتسم انفو م رف ز يو كعاذ/ق يعع«ييزج نمت لاجرزم ناعتالا
 .:4]ا<  ساطلسلو يعل لونإرمجطيازع فينس دلا قرون عمرو عماوانع/ر مهلا سلا
 ل كلوز زيصلا مار زر كلتلاناج رز اك نم طرقا كر وتشتت ا

 | موو ووو و يافلارقاو كيلا (ورفتعا ا مامقح كم نام نإزغر تداردم اكتبو رك
 | ةدربورسبللا نيو سندا | لوقت نلنإ م نفكاناو طيف هنأ اع وسم لوس ندكماوزلولار ١

 نشتلرم أر يررع عرئبالارحا ة/ نفعل لا ءررسلا يدت) نمراؤتع/ تول اخ
 | ةرراير دعجلاركب) عمو هيب انيزكمد لزج زم ممول الرش ظ رتخ

٠. 
. . 

 || هرعت
 اا 1



 1 5 / : 0 م77 ا  ز ز ز ز زة ة ا 7 0 ا ذآ*”7]|7') تسي 7 ا نسبا اا

 . نيلا نر غلدور) بوه لاومبازذادتس) قح رجول نابايع نسنال نإ هرزي وأ اونو ريكا فهر مب عت ةزعتّماب نفل او دارو ير مر >ازب هموم :]م صرت نم ىاولا
 ار | امستل ةسارب يابا نتمني ةروسالارزو تاجصإل ع كلذ نايرسر تل رار عجم منوعات 0/ر لش ىفو/ مو انسداذع عيب قجالو مل . ار ورر زن ل ازصر هن هلو الا ينيب هز مدفل ة صر تعننل ةلص يسكر 0 ا هر فلو يشل يرام لاح رك ليسو ' و زرزاثاوراش/ ملول ىطلاومر «لمشس جانو هنتر عتب نزلا ةكيرطسل ظ جر زي رش وم ا سسك ايوايلل ام انزئح روم مياقيز لقول 7 . امد ارنف سيل سمو هسا فن مسخ اكا لل سلا مز تهت سنا واه جولس وكن دعما 5 نظر مص)ا كانو مهيحرفا م يراعج يبي نأ يي نمو دعا س هلابريشنارأ ا ظ قجعبل غب نإ مدك م نب لاو سكعلاو نبأ ةيارتل اها منل]ناوثاو
 نر نإ ول نم ,رزإ قحزم نال لكى جر علو افح سنع (مولر و جول ةلذ 0 رهفورت ناازو "زو ءاهغن اور ار ا سخر هعصاعتق عوز بسر لا هل وينك لع لد | لوولإر بف ةعورور بله وعم باخ اهم ميم نمنع مباسا »نازي أ وملا ظ ١ وئسان زو بلك نابع ون نوار ماس دار نا كعرلا + رهن ناو, رسل ا/ هم 0 0 انكيننر لوربإ + نيني اك ترلا م عن نأ [نلع نك ظ ازإو عيكفا رص نم ةرخ وج ةئلخ ةفونم) د وفق ييإرك| نفيا ث رول اوح هل ظ يررخا قس فل ثر/ بهازم“/ لساركى وذ عيالك كررر صض/ ضو نصرك بز

 . رورغ لمه أّيفس ال مهر ةلالع ىه يورامسسا/لق/ نثإ لفشاولا/ نري داو ١ |,« ف تسول زك ىسنالار رمت ؤن كمر ون | هكشينت رشات نر كسانيالثو لبق باونمإر »4 مخلي يضع |رثير زم زنار شر ارت دينو اع ارجع دع كلو 006 نر درو وؤف/ى تسرك هع نيربافل و شس اننا ةيورز رسل اساناو بتحب ١/0 00٠22
 : ْ تيا رباب ميكر ومر فرحزإ دب صحت عزم ميلعا سول لذنإ ةييرفلا وعدل

 أ :
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 ليز نوران عك نفاد ير ردعنل عل ةي«درجو علا ةعستلو يشرعل لصا
 يزول م يلع ةنعمسولنإ عل حايتس ري املس "رة يزن نيك ل عزف د فت رلإ نعم

 زنجيات دابع نع 05و عيزمو مناوكايزعنو "مشب رعغرتل / نر رتسم
 جان داو هير هم بلغيو عرعلإ طلعي افا رعصر,زع ءلضرن ارش مىوووأ
 عاقلاب «زرغم : لحج بو ون (بداوربحت دله أر ريتا ع م اوعرز ديد سري يروم هلل
 رهلز جول كلععب يزد اك ح وز /ر هادم ا. هاربر لبمر له ندم )) سيل لع
 . سنة لل :لاعر مد عضاومو ارح طس] ليم الور رض ل و زوو ار وس بيبو يلع

 ءإ ىلا دبا" ميار, دضامل روزي عجب مبإ لع ديار عشلو ةعسل) بدر اورلإ غل دو كسلا نع
 ١ ” را رصعا ةعمدلة فوم هاورنإع اخر لن بدا كيلر ور ورو اسر ريب هقإل و بلاي

 | رو عسل زيارب ةدواتضل >17اوم اكييد وعرب ماا ختئررم عر ىنسلزو تقتل ١..
 ١ ناطصا إي نفلروشاللددكؤر نزع نارعمسو متدابع ناز ام ابقتيبلع موز درس نيك رتم

 0  يرسالا وبس ععبطعير لام عو نبل ع جوهر اوم لابال مي يرلع
 0 97 صلو هورس جوني زو ةغلو مرر ربل جك وزر راكي رز ما عشا

 ةلراال | لف نعبامزجاوبل امر هيلفمد ل هب_ريررس زر قع دقة ري رضع
 مويس ؟زدل/زوورمم1 قر ضر عرب ع ارش درو دع وزعت دلو ارسلوا 4

 8 رجإ ناو أر سيبدارأنرصيامهل/ دمج نل ير لق يزعم اي راعش ا

 عموم نم لننسإ نيام اغرب دب/ن مررنا ا فاوايتلسو/اهرعسار تك
 انيرأارخلمزير عوكل /ىمنلر كوم نمإنع) ينير عشرو دارا عسل ل ظ
 متال اسير عصوا ناو يتكرر ] نيز اعابب وع يك مئال/سيرو ؟ءاوغل كيل درائريواغ م 7 ا
 ؤنللب مدل + ]وسير دن /ى زمر بأ رلو م ارغب اسرريلعم للك 0 0 ني
 ١ تي نيرلا )ولع ناج برو محير )مل ناو هم 6غ 4 م ظ

 3 < اجر ريموت ملوغل الوالد ةفوكدإا نزل



 ا نرادو وعم لع ودعني وعسل غبلا ةيززع رمل[ يرى راب نلرعرأ هتيددسا)و يليررج يدر عوإ مدل موملاونلا يباوغلبازد نال بلا خو بكينا بدهقز زل وسو ةزي الا وتس رو: عملك نو قصرا يس ير نين لاس رداع .اهياإ) دكسونم خوال وحر قع ل رود زي ل نإ نم ايفلت نواف ) تغفل اع تلا داماو كسررند ريا رنك زو كللاب نسلم ماوخل تريز لاس“ تلوث ساؤرل تاب وسي نةومسلرتيتش شب عنصر ارم ادلع ماكر ضل لاو هر هينع ع ملكي ددم مسكي رلب بيعي مو بيعت نفوز د/رل لكلو دااوالزباكض/ل فل انب [ر كنز نركؤم زلاغ نرصربلارإر ا لك ١ نونا مسلما اكتم لرقت م اغازم قمر هلل هج م نورعر تنام ات نرداطر ج/ن/ لغرمر زوم / رع ناو هان هعيوزت نقيس ب هل منيمودليياعضتسإ ن لاك لك لد زير ق يشل خمإ
 ارق قرص نج لد قرم لذاك هلأ وسو نماليو لعبد م بالا زلم دارقغلا هدا درع: لكص حار كسرت 14 ب فرخ 1و مج فوانم سررت 50

 تمر يعن ليز/نم اذا هلع ايل دنس وقرى لملفدلا فيرا وا عيب وقف هند هةفوادرإةهلادإ نإ ليز دلاسز ليز ةقينا أ / | 2 فالق ذا هيزت رادو ,ليعءزش نيخرل مندل ليز لفات ما وريش ظ وز كن >0 يعرشومم كر ١ ىرلتم لصتن اك افور ةل انسكر ريم هيلا د 2 يحول رب سدنمو د اءارعتزيوزاهانسك ملم كالا نون مبلع ملل ىاتيعرر -- أ 2 يبول سمسار 2 هليل هزو كيوب ةحرتسم كيلا 0 زطدللا يعز | ١ ءلزاو دانا دئداع 0 عم اذ / م [شي لوزن ل مزن ملم ليا هريس اصإس 2-2 ةساؤنسوض وردم بألا كرو ص ةر وت اكل"
 نيب رذإو بحشيإو | هحنلادده زكدنرو عوز ومنم لضدلا نير نحو نقلا كبر كئاكودحنيل يل غيلبلو هنكيعلارمس سالو لوز نم لرب مهصنو)أ تلاع . هنعو نونو وبتل اثم يلصرج رار فعال لل نيج نر وكر وز نيسنل ب متليواليلل :

 2 1 ظ

 ا



 نم*:يسسال/ر ا يةفإإو لفدلا نم يرسل جار ايف نو تيز| قع منع لفروونعب نإ
 نإ دالزو همر جرار منمصخهلرو بصتيإ, اه بسر رتغالو دع ماع لآ رع
 لش عنم/و هوما هرع نمجساسإا كيب كرف بورت سيو كت عع [رف/ دب
 ىبلاكتت) سريرا ماجن[ ليرات طلوم ة يلو ذيسانلايلسم نلكاذ/ كير

 هلق: ةلريلعن كل ع وريال لف لوسير) لم يهنرسدكفإ وي ليمن ءفاشمإلا ..
 هاث فس مؤ لريور هيزلانديل ع وينك ل سل | نع دلما و قي هاو
 رهعل ماتا قع ليفنو انعم ةناّدمو مصب ةيازر ان ضرو / سيشل يلا هبكلل
 راينا و ربا ييو/ نزلا لتر روس رج ورسلل يدرب كل اقتل

 ا 0 0 0 0 ظ
 .ملماور رمل مه وتد نزز وش أه ى مو دفع ضرب مشيش ناو مكر همس دس
 94 030 وهج ور يامس هال محزال/ ره لع

 مان لرف ضمت زري نملتض زم ةدرصيا 4من ضان تنيئاسمنإا واتا انام
 . ىلع ليو انبد/ءرجإجبل تزيزنس ونمو دلو رشا هنت ني ىرنح كاش, م |

 نحل ©: لدا د زم طسول ثرغاول لمربي ؤ نس لإ ةدامكلاو / دل ةيشالإا نإ زور اك

 هاضوابلكل اراك شا وم ترتر اذإ ك شن سوولر|6زءاسو كما زعن دلو يبا مك
 هب ةفيزرمر] ببررااو) ءاسفاد بلغنا ةرقاوم يايا نييروعرب ا ترو ل
 بيز رشف إختي الاغيرتساو لبنت وما وع هيض الر ووطن ماكنم هلي روزا
 .نابكيلعب مبرباغسشار كامب +ايلقنارب ولو سر كونبا +2 تيصرإ/وزهو "5
 :راحشم كمزرشنلا سلات ةزير اغار وعر قل دان نيف للا ىلام

 ةارزفرابا عرعر كريت لذا هلا ا
 ةسسلروو نرد فرب لضرب لجتاو ير يل "0
 رو ]و ملو ءارسامب د مغت وو (دابعلاب مول ع يطق أل بنس دك قادم اع

 رم الملاك جف سرر هوزهرخؤنزو وسلا دن فرم عنو 4

5 

 أي



 ] رع عر ابالذو كلر # لري كيرف ونعيم صبح نجوما نيلارال
 ىضلوب ةبهرلا اب زحؤنناو لل رنلا نع بس البلو نخ طصوهدز/ملادل م زوج
 . رار باخةلالبت مرصد هاو تعارف شزولو فيس قع مم زوروم دلمتل/للوت
 0 لوي وست تزنكإو قرتو لاه كريزي ررلاجعبل هرم كش راكان
 ١ ءدىنيييدزس دلنموزجي رون ايري: قسما كوز هزززاع ةكرع ةاسنعى ندرورم]ك)
 )ليو جو لفتلرينلا هكر ل يعن ركن نما نا ل زس]واوز دبع
 ١ هر اوررلاو تالا م هردنسناف برب تايونعلا تاكو بلاخرل وس, و م معو 0000 11

 ١ :ملاو نب ىلفتلاو هرب يتب فش د/ودئحلا ع :1منلإ ةماعلا سوعنلا نو دع نإ عر
 7١ 2 هو ناموا برعم نارا هصغةصرخم درعة كرع كرت ةلجج ا (لعألا نير ع اى( 7 2و ور راجيرعم ناولإ هصغةعييد ةنرها ة فره ة قمتم كلما ملعألا "يرعى
 ' رو لوملإ رعب نس انيرلإ اه:8/0 لزلريو ءرهضت لاهثإر كقرار/ ب حروب لاعتمجأ 2اس

 7 حرمه دقفإ إ :لسلآت بكم لوعفموعل كي وعيناترم: الور اشكل ابثا ظ
 7 ١ ريم [لعر هانن هكملهإ اب بوتر اللسان دبض كيه هير وتس
 نيرو زم جي السبر وعول سر ا> عاشو ةياحالإد قميري روي لع
 ١ زر ههيزخاو قالخسمرهوع لرسوم ودعم بى دقإب (دومو فلل ثان
 | ١ قلع ديك يطل 01/ توق تمس لون لع رع سيخ هبر
 0 يامل رك نوو بسلا عرش وزملاوعضن وسلا ةلطاو كين يلو فروا اذ زمر دره اين زبر دعب ويوزع ركل عريض وكلش
 ! ْ : -/ 0 ةنرةقرشمب ترو بشلل وانو عرنلاو ىّسننم كير است الوشلإب

 نعتدلاجلادل وهدم( مو ناكر لرر] ازا أوي نعالضو نيو كك اك يلع نزل /
 اذوب هفع قزح ومودل تادرإ#| 04 نالؤسسي) كرمال ةهظالك سور 34
 أمم

7 
 لا ميا . يتصكع .حورج يت ارفو هنمارعب فر يفسسل) ل1 قلل تاكل ريل والا رعتسل 0 ير ل وم قوروض دار اعب دير هراووظنل راسل قبول اديس هر كك قب نإ ا ع ع

 امو

 5 "د ينم نع ياش هاا



 . كلاورويبو كم بزلازم ةعباو ىدإؤعا هع صن هلئوصعزر نويبووزنبك
 دعت ميله 3 7 عاب ابا دل ياو لل رغب منو زر ني نع اه

 (ر مقالي ملون سور مدع دمار عشرين يعاتب سم ف نع
 يفت تدل ملا

 10 اق مومو لولا فأني عدل هد وديع 0 ل ا ل
 لود از هوم مودتي امل بلع معز ثلا تظل لع ايد طقم
 قطر لس ررتس نإ اع لبق ءدلعتتم اع سهم تت نبعد كزعلا اوواعو صن
 يلم[ تري ازإو فينو صيغ مل رزضتشم ىو هتك قبب فزيت ديل م ايترم كارو كلانا و عيونا 11
 فيز لهن كل دلا بضياو ميلإلشو نم نونغتنب ضرر + فوجب نونو ققرغم
 او هنرسبتامإووواسلال يس + نلئاوب نزار هعل/ل مقر رول اسلإ
 رمال نيييانسس ردا رز ضؤاو ةجارول ةوكر ونا رةيووبفل تودتللا رسب
 زمويمب) ب عزنلو مهر دست و مقلط تارا ليس تافان لأ
 )طار مو هديل وزوج تشم ال اريزفناسو وع + حوف جوملا
 رفز كرجل عبس انا ضرايرلا عادت وأ توفارن هب دولا دن جوخ وتسيير نس

 اره ولله ومؤزبو بعتلا رم تدني كلزنلو يوم اكل عب/ةءادجوو ارب
 رودن ميدان / يوت نماوليال وسنور/ نيهه لاوس عمرو ع ماا تس وبتاو
 زا وائل وعلا دع داعجر لمرلا ءوسار و نم ميو يلع مدلول قع جتنا
 ضو /ارسب/ سل نإ ”نوسن و ثنا و كمال وو سم

 يضر دلو طنز مر شو يوم ذ دعى ضوم نتف اهظرإ ”4ا مشو ىنييوع ترن هاو نلف ميلعسؤلفم ندور بسدوصزرترتنل +47
 هب لاب ربح لزنب وزن تلطم ة سرح ف تعجو تعول دال كلل خم
 همدنز دولا اهم ميو وفني يسيرون م ىذا لمه ترنؤوس كراوه لش كالا لرد
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 | : دكر سا ئرسلا راد !/ليوو ثلوج [مرشم رغما ءاشا رز ظ غن مدام لما وأغيناسعتلا نر هلا دل رمل :ءوكلف [عرش 0 'ج

 وو ب ولاء نياق سورلع تصر دزا روس لاك ا يور دنو ضو زعع ارا

 ١ ا
 و درر لم كيلر دس دس رو نار يارا نبتت ظ وتيدزمو ع1 اشم هنو كلنا نبل اداج مدبر ميع باب ارمله مدع بنا رومصل وف اورخش نس هوس ةرسيإد نذر ركموأ هيل .اص)ا/ ا :يزوتإ ةوعلا اهتساب عارع يلح ضنا ردكم بر نوي نعل ظ لايردباو تيدر ىدلذديااتم قيس ا ومزملا تاداعلا تقل ت22 ا وارجو لو يزلازب براي اهحزموتتت سيال" 0 رو وعر عسسل بيم دراما بان( : [علرات ىرئوفر/ لشن اخو امي



 لل لإ دلليدإم يرلع ل ررعإو كرم ين / عر لو خدت عم ناي

 درعا عيوقاللد لو ع اوروصلا رس انيا + يعن مناذ يوك فاى ذزو ديلاكتإا

 0 اذرؤ كر مه/لف نبك بيصكليزاو نزل بسر هر رع حاد لتإو

 كلر كلن دررشلاة ليل كقرإ كن نر وس سونض ارييرهوزي زول * ل
 سس مكر نودرتو نريلعإ نع وتين/ ع سك سنع سيروب نق
 ٠ طللنعلاحاربحوو فلات وملولا عة اصر ننلذ ديوي ةيش وم انع

 لحل فلخ خيا يوه ئلذ وو .اقإنمول هتبوتاى عد عمو جز قر دبا
 « . ره بنل وشاب فرارلرالررللرمدل اري ولحس ء/ برت 2 ا علازرو

 ذع'ا)  فشلعجو هنأ نركم دل سر عوز رارسر/ ب كمل اورصو منإاراو/ لعيب رشف

 هومر وعلل ءرزدارعيرارل دك يلارادورهو )ريك صو سيم دوره انامل
 ,تقتبانقتن/ زياد ) ل فلوس لان يمال الر رافل عمتي هكر هماررصم
 يهزدولةةقنلاو لبزم ا ود يرحل ىاقم براس إى إ مانندبو
 .ثاهزرلإم مئالمزم ساب ل احر لك لو] يشوع سيزور ارنعاو
 قو دعافر بعلود نيروزل فاو ةسارباءل يكسب وبر مل نيرو مشمو
 ]ساو هو سر ااشعرب نجرب وافتلاو ةسؤلاروروئس اب ءاطحولاو
 هنادي ذاوكش يلعرهاب بسانال نرلو/وتوالم وير سز دبي زوززمإ معه
 كي جرن ليل هز عقلا نعمل درغياو ارش ازند 1 ركرزر/ دك رغ كلا زو رتمتلا

 لاف ةايإانع ةعئايإ وا هللة انلا ./) تويإ» ءزناهن عابس //لايبس“
 ريغ اس أ دوه ئ ضر اس كلشؤمرلاب نرعفل + .جج رنه لوززجح لادم ..

 درعفإل زب و طابا هني زاب لع رهو ) هلا تاتام
 ربل ل يور دوم دنا ارس/ لانك ووومت اقر ورعس يرعجر نسلبج
 تا يغيميجلوغبامر سف ؟ررقو ناغإإ ؟ اهمكل ذي (ييوتي علا ر داصمل نوييو
 د ديور ريلسمل دين رةمطمو عت طا ندر < ارتي مرن نم بيتل



 ىلارمذب)اهوركلاز نشنزح ل موز ورم كى جد فئبم هع خالو غلب ع قبلا
 مالكا نر ث نم نوركرعل لاق مدوفو مولا /ءءاعيوهر ؤسرربلع يووم

 تل دهسا نار زم < لع1 نو ءو دقن يلهو لوز نول

 عفش .كمبكان لمت وحج /ر دغر بتولي قر ثني برك كك زغت ل هبالوأ وفم ن) وا
 قييم ارم 2 و3 لاقي أد ابر دغم ةدهإ اع رلكو ايززه ملل
 |وش وشد كافيدوريفار لملوعاش نإ نور ثق نلت وغبا رار لمع نه اكدت نوع
 3 دب الو شب ارش ل دم/واسا لوم للرفع لاولاعت
 رمد ر تلو ةغلاجلا لتعرف فعل )رع نين دع عودا
 - هياط هيلالر برواز لربما زير لودعش يوزر سك رمح: هزاز و :[زعللرقا < انز اهلص) عزعن بدزقودلا سووا نافل

 رام ةللزدل بالو هيد 1 مه 1 هاني تسللوا ”سمعل عابن/ر ديو حجو + مكنو ]

 وب دارخ | روعه و عير أس تم 70 كي و زا 20 انلاك زمنا لوع الا 17 1 1 را
 ' معزول كلم نئتد وزويا مديوس ييسر بن هوو ناش و لوم لامراة لانا سوت نفت

 3 لهنا رج نق نوسرون دررإ ءاصعل رد اوو للون هيصرإ قلو 0 ترهل نماعاؤس لعبور تاكو تلف 77 زيي بنت مرفاوم ترا روب كد مالو مينا رورثكلل هلا ا
 ع 0 ؟ب مهو رقم هنم زن مئير)تزءاسلاة]و هنمصورد لم
 معسل 0 غينارزلا]6ةلونم ازعل ذه ع 70 هعورفدزعر طع عش



 -ِ يا

 مول راز# 0

 دنا ا الأيس 2 ا

 ٍ ضريح |: 4 نع 0 يل .: 0

 ؤ ايريس نرد هبوب يدب هربت ةللعشت عوير بيس ١ لل
 دريلع ع رست ل4 لمتال/ ن و ور دل بع هرشإوادإي رز وون ناز رممللا 17 ظ . دويرتسب ايزو اوفر الع ني عيإ] سنع ارمل د هل ليدي ير هد نر رك/ امل عج يوكن

 رهو يشتت حش دا درعلإ الإ ع درع ايلعم امر وع زل ١
 ظ 1 9 ا , 2
 أر ير بوااوطإ ملفت" ايي او مدع عسر ميز هم هيف زنون زال يعم ردع هش

 كعلو ويلفت م رخل بل كاورعإا زهيري مهداعتنساوةيور (رينساؤمل
 اؤسسكيل ءلبادكلا ونور يزال لوس هليلوف جلو غلاب لعب جلل
 دادي يزتكو ل فاي اوم كلإذاورال رولا رو م سوريه دا وتر و يندوييخسلا
 ءامثلل يشرك نا لرنررو ءل ليئز/ له قير صنت نريد داير س / تسلا
 نمر يبا طع ياو جو يالا ةدايزو ناهييس الرب انوصو لاذ عما رس سا
 ورب :ماراخإ نشف انوا روتوله ع شري ل وطب ةنرشت لعام
 وزر ضو الهفازملة بلا [راذدس اييزكنلاالإ نوصزإفل راكد قولا رمت وسل #
 ظ هوم | مزن ]اوبسع «ورخعبتساا ليو ,رلخلا ؟| غسل 3 .حتمسمل] رمزا ورشا

 وتب ىزا رضبووسإاو لادفير اروكؤ فز وزة لشم , شم م هرمز لشن رمال تس كلا
 رحال ىيبسلذلرة يلع ا فو خ عوج ردو جوع ربو ريبررشل ةييث
 ثري لود هتك/ هويام نرزهضو 0هبزهح لع عاطتكالاو تانكملإ وح أ
 |: اميتناو قلل لكي عة لوح وضعت مو حل ا ب17 بدور هال خرا عايل لل وو قوصاول نزلا نورت سول: همر دي نوراحاو هت را
 2 ارؤسو نيش اهليلادؤحسل رتل كلم“ 0
 مرن اعجب ة عمده اعماق توغ) اكلنا زم فشل ال 1

 هس... ل نشكر اذهل ف م يام ع زد هش وع ع نكرم ون نيه

 ا

١ 

ٍِ 



 :ارشلا بوك ن4 زؤاوسوات ثيل | زيكا ورع زورو لكل كيفن
 0 قزم 5و دوو هعاطسلا 7
 نيبوررل ردك ما ليبزتر اد راس 1 0 0 2 رم موضات 37 .اك/زم لا 0 0 لل تاليج# لرعضو ظ 8 ملين ءااإنيارسصل ام راف كتب ص سس نب نوبه زل 3 اكرر وهل لإ :ىتشنا ورك هسا سعد نوهرم ةئيهر دكا نسم لكتب ان نيرملف .اندزب ءارهوصم+ شةبنوسم تدمج وذنب نو أم نع رق / نمر كؤملل ارز 8 بدل اب ايزو وتتئان ضال

7 0 

 ا 2 1 راع اهننب دوس 2اس يبل 0017 0 نكنانتو نزول

 هوالإ/الب ا اا ع. ةريديتسم عموما | ا دو وارد يح نعود منمإو) رقش يسري جيا ا لزج زورو .يري) زلة جرت سر وهدم + مزيفوم ونا نعوملاب

 حبان رنرز يزور ملا ة بيتم عالالك ىعلا 3 بعز 0 جبذأب مترو ردا اله ناالإ ةو وذرزابر وعل نيسسول رق ذ هانت امد الا 0 ذو وياي نأ است كروم ياحي نا: 00 ا 0 وس اك 0-5 ظ
 عصارعإ 0

 0 ويحد وق وس قل



 , 3 - 5 6 21 كسلا ---

 ] : 5-5 ِ- تت 3 : 5 1 ن 777-222. هاهو لطط ا ده موج 4# لل ل ل دع
2 0 

 رب / و '؛ ' : ىإ ١ ةكلؤش | نلف ليكن د 35, قبو # ا خفف علها و زور © سروإ كب هانو م هك اس لحرلاد هز
 . هاب ريل 8< , ا »و

 ران اهرلخو تفتت فيقع لإ رىخاب جو لش ىوؤعونلا لقت |وظ مزوررع ىو ما نست نعم

 هيلعرياؤبرا نمور يزل تس هدايفلي فين دك ينطارم/رربافعؤت
 ٠...* «ةقيدي روت هد ووجب انسنسما اشعال غتصاب
 ل كلوا ةنااوشالو جت رنيم اهدا وو ل
 راف كل ان وسش ووو ديلا ل اشو ير رسال
 ١ ١ نديرو كلروضت يان ئلا عربا ماعلا ةنر جيرو ل يمقن لاورسل

 يلا مقتل دعنلا ةئاوسلل سعت سز/ و روفلع فاو يور سمن كاعن ظ
 سم غامق دمازبلا ريووقتلا عضل نسل جور و دن
 رجالا ءامدبارسدنلل ةياهز كلر تخلو بع دكا ف ثتحإ او ارج/ وسجن
 000 عاهل وسفر دتالا ا اهديك رن هر جتلالاف مالعطلا هيلع هن/ئ ورز
 ١ نبع درعا وني مدا سنو ق نق كرينا تلو[ متل ع نزو ددزر اهيكد لاق امج تلعن

 زارت | | كجطيلفأشدومحفلا دال ماا رسولا تف دي ةسمب تحوم قع موهنلزرل
 مسيل زنة زلاوز بس 0 نول علا ديف رش لور دف نيدو سك/ 0

 لافي ىذرم تاكل انس( يدم مددل را يرللس ةعيرب ىرصووو -
 وة يونرمب سدقع حقونإ رامز رو م ع ير[ د رص لوبا ةلاد كين وول
 و ميما مجبوس ناو ش نر دا غو عشولبدو هوهل طيزي مج ناوزم
 خلل نانو ومو رفع لكي بيكر تي اكلو ادبرخ عس كاكا ليد ّي) وهف
 طإجص] اب عزو يرش مدلل عجزا لعرب سلاح رم راقر فص بدت عاوكا ىه
 راداووكب ناو لمي عسب/ نكن ]رو دصد ب لع يطع لاسنارار سرب لس وردافوك

 ظ |. يورو ل مرزبل مربع يزرإ رمش اراذعو هتان ع ب[ ا وعقب ةزاوع
 | فرباذإلرهخسإوأ مل | داهبنسل 00 :ذمازشل ع وبل وسبب ةايو/ هم تسبب

 ا وب :وومر ريل بانرتو رعي رم ةرا ارق ةل لحي 4 ضاعزم رت
 سم معا نإ باهذ) قلب مؤلب زير مود ةعشتم عه عع ينس

 0 هرور/ وصل )هدد #بز عال يد مشت عسو لوععمل 4 0 «وضت مه دوما
 7 دوب .. نم مياعاض جمس رو لينال ل/ن 0
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 زوز زووير) باهر قسافا رز بتسد عيار عوار نع ازد يوسنفل مب ١
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 ا رافعا لقا نمراعتسم |ي الز وال /ود لسع درادكن كنوع دورسكلاب وتم | مئازج تؤ ة وذم سبل لوضولر نعبر ريل ومليت. نقسندل/ لوم ىو غول بيعنَو هورقطم !اعيإل بر تو رنزولا نإ سمو لفعل ونش ا

50 
 روس ككاو دال ونس زج . بلا سمس ريموب ةرل/ل و زرت
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 نحو يزرع سورو طير لت ءزيزرامر مده ل يكس ضار فاز ل يزيسوب ابينراتم) تيربو دفا ايهم لحد عرال قو“ رهمّزشم كالا رسأ
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 دي لوا نزيرنإايلع نإ دلوؤب ومنع يشر كزمشؤف خا
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 أ ريشاام ديب 7 اؤوتزا كمن + برك تدل طاوس اوف هتالؤجوب كاكا لدعم رعوهع + اح نونا يطا :اوهو بهز كورس ناسا جاز ارح وع ليلدوهد
|] ١ 

 أ يي وبيج نزور يسوع ؤ فام ةاددلل أ ظ هومر سي تبرعوا عدوا سال - ل ليو تال ذه لوزن ان
2 
 اة نجا وعنا سناب ةدغل ةاععلزسزا عقل دير يلع رباب وم) دابر كك:
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 :وامإا نوب لب لجاحلا

| 01 
 دولا اما هن فلو نإصنالل ظنه يداو ل)بينحال



ريدي (قازنيوب ؟زحو ني لبا مرعزور عبر و رت
 (مماز رول هللصتن 

 ,جحرلار١ ك!يرعئل اني لينرملا نازوه اكل يريذ ملا سيفنورج ويلك نسبال 0

 لقوا ب رزقت ودب لت ترتواو كلسون ينام اور
 1 وس قوش يو نوب قجوو هيلا ميس ديور اش لاذ جرو نبدأ ١/2

 ةبطراوفوتن نش حراء نير دع يلا بلغ, كال ايلا شالا رس و

 فالزومإنري] لنزإ نعمه رار اورو رت صاد وزو فلوسي ل 1
 تعلياذ)

ووول تاير دورتي يعاين زر ور ل ا
 لمثو | معقل ل

 قتلت جلتؤلا هليلم تلغورأئ يؤر/ نم مسام نر نم وح /2 |وزوزح لوغو يار 3

 ' ير تل دفشلا كو رسلان شو شيلان نعي ة ليدي ةيرا ةديدع دوب - الر
 يتلاو ويلجومئش انرلا ومب لزت

 ا 2 وسلا ههرئاس تزنلاو إسأل الا

علل هز قس ينو رد زبير يرجو يو نر ووو مولسب
 | مصدر 1 177 لالا 

 أ 0 0 4 0 هلام قرصررعو/مهيرصت فاد قرم يدر 1لرعترسي/ق/ر فرس رام

 ' رب قد داتنفإا بيضا ئركتلا ناسناللييزجرر ريد نجود رو «ردبحت
ؤس رهن كت كت لهنا ىو بهو 2ث نعرف /زع كونتو ءزكنكدبو

 أ ةءالاو 1 0 نم كلا

 سلوم, قلاع طلو قواقإ وافكر واذ ههورهزيتلان بج هكيلا

 1 ب 0 ويعاد رتل دعيت ديزي ةلييو لردك نر
 ا ىدحامسش بو ل٠ تس[ يو فود نمؤدانبلفإ © ران 1 ل

 . اننا دارا وك با هوارجب قمؤلا دم كرا 20 0 0

 1 ضرك و يرودو يبو هلك لولب سيرسل
 1 1 و لادا 0 ٠ : ل يفق نإ بعت ىم رجلك مل

 21011 9 0 0 تزيل! دل/ئ نيبال هيلكتلاو
10 

 .١ عيوورب اا 7 0 و رول لاك مغ ىلس نص

 | روس 6 را 9 برسم مسج يلو مقلع نامي“ ظ
 ار نعال وزنا هن لع هلزي 92 وسم
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 يا لستار راس إيل رنيوم ناك هن مخل ع .وانز ا كي رسال داو هل دز جس لع رز اذر نعاس مل ةوداربشة راع الرو نيطلوتمل ننر كلازلوإر زم (ررعير مام فخ: درعا عون وتساوي
 1 00 5 و ىو سنو زف لح :نلواو ةعلجسإ زمول وك ب اضن رو عايش لبرروم اني رظ ره مجد ز حمل زلت ةوورح ل“ 1 ال ل 2 9 6-0 لريكله/ طاوزخير 0 عافلاو عسب 0 1 3 للعلا انه زور ررررسل دب نحلل زر ورح/وبو بص 1

 ا ركلق/ |ذالو 4 قب لجر] لمنع ذ 0 وراجع لك
 - صيت وأب اها متالطمر مك الضرير تيبالا الز 0 1 7 زار م اندلاع زر هربا مب مايل مقص 0 رو تاياوش هوساوي زنا زهوشم نكت صبا 7 5 ران الامل 0 راض نو نك 0 ظ 5 00 6 2 لإ فاي مس كرز ةاؤسرم

 ا 1 ١ وز .اوسضالاب وان يتب يي] ايو صنمرلأ ,وزاعبج ءزيل ]ح + ايي 6. رس >
 طوب زيزو ههيس ىنسا جل ل : 0 عراف طاب ممصوول يش را روادنع تزودلابدتيتج لل 1



 مامون
 امرا

 هَ
 روك

( 

0 

 تا

« 

 رمال
 ا رع مخ
 2 يو 9 ا

5 

1 

٠ 

 تو ت3

 هوس زعل لصور + ىهر يت عساكم نوني و ست اري تورد
 هش مقل دهس( لض ودمع بو هننوزتعو ترم عهود جوع تنذر نروح 3

 د عج كين ذ نعوراذإن فال ن ضز نسميبتسرب حئيفلا“ جويادبو مبيت اسي
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 نجس د بإ عسر هوز هت وير دغر ودان دب ايي الس يرماكلرتعا
 وزهر وكر صتروعن اروع زن لق اتفوعيرسو مرقس

 97 ب 1 5 1 1 ع 0

 ذر هيل ضوحتاميدوض //هززوربللغ لوك نعول مل ين دل نور هس

 ىةئإ/ لاذ ةبسالمل اسادستوسا واسال معدن وو لل[ ونا

 طرخوازبع وسل 7/1 ررشنوج يب لك ثو/ايزس/دعج نارروجاكم لرب

 نيدو _ زرق شلع وعدي شي اورج بمب لعيب صوقا خر هع بصير
 نت م مؤَع هلا هر جره دهئاونمار فيس عذإا نو ةوعمو( دو لاو برو ةياجو رع

 . مسه رع مهسجولاب ءونمنال تجارزإ | دالعورتت ور نم ةدراوهو هكر يب يعز
 لبيزعردل رشنالا ةناغاتساش امر كس يررفس عش نير ةروبزويرؤو ميلعووعن 7 6.6 ١ 7 شه

 4 كيرف و نى جاوكولملا دم لغزو مولا وزو هان سح/ لافهيرنيكسللا لع ان قعبزز هرب م سل و علا ديلع درت رمكأ ار سروعب سو بشن
 . لافل لسليلومزأ ة درع دارو 1و دقن ارق ييسر كن صخ هه درس لاكوزع
 مي كم شيع زور رلا ةضئرإ) توركإلا طوتنرو ناار عز نل محار: لراخ اور

 الو 17 زبر الدم ع اطلاخ هيل دفؤصيل هوس يلم كْبَع عيت ع د ةعدارركو ن ماو نانم ث عمها لستإت تي له) لإ ةيرصلب فعن الوز اهنع
 1017 لينا رهو قنا 1ك بلخ (ز/ سنع اروصسل

 ميو ويرد ومن توزع, بعز رس المنور
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 تمم عش نم عوض,

 يهل لوزنتل/ ملمس لعغذ/

 نباص )نيو ةدوسبلب رخو مّن يودكابانإتسب ةيح لاو ملإردتاو تامر ا بزتجاو كيارلادلل عرج يب ارو ؟ ميرو عزم ور اهيل توم كلب
 سان باسو هيلع تزول مدن/ لوسر اهد رعبظرت( رشاو وسفل نإ ىبع هطا) نهر
 هأ راج دق اهنكِو) زور :ككرور ىعرزننع كرز نع كرزيول تكل اب] إب |رللهبب معم
 7 مونت نياهر حتوم عز 2 نربتجاووعاص :كلاب 7 ولولا, يرخ نب نيوز توم نتساب تعاملي ايخخب اما لال
 نياكي كنزي لوز ء رفإ كل ضرك اياهزخ لوفو هيدي ع زنب للتسؤا يلع لءىج 9757 لذي اونعبتو سي ةنلاذإ ربل قوز وزنا ووتير يلع هز لعشر عض اوسمأ لملم رمت اوكار دللدبإارمور و اوند بز نوم يئس يسع دنا
 ”ىراقخ (, هرالو طرد مرو نوربال نزف ةعضو مق زج 1 ل كرزرالا عدمت
 ورالالو ضراحال لرتح أوه ويم ./ عرب مرأى نعمباو ربكم هب نكرزمل] مدل[ د نورك ناو

  هتؤخ قكعارذ هوادة لو ريزج ار لاقى مك د فل خال رموزل/ لس ىذرس
 ردك عمنا دور قفسل] وقال م | رب طم اه او هن /ق عملاو عز ري معنلا)

 . ىوطض/ل زر هيد نم لاح وأ لام رع ىرطعم ليل موو تل و انوصوأ لح :لفاو هلالهزخ هنو ع عيوإ تزوماتض هر لفم ب اخ نير لوعل نتج اررعو معن | اج هيناد زيإ ضو دل ةنجوع بكءو/ن ل ينزساع دووططعم عز هْيصر /ل1>
 ..ماخز):هفضربزعر لج شوكن#) مقيم تير اور اوم شالك ةقرعام يرانا وكل ةضعو كتان يلع ىلط وول فته وهرق اذ لع 0

 . ونال و هيك ناوددس الس ون فني راوف نونرفو ناو ةفعلل حايبر "ضل
 . تر معنل ؛طظرزر ء[ قناة زرركيرراوم ىه ع ذم ةيزازم زمر ةيالإ سأل
 اكلاررشول هيصخ ىلع تق ةعططإ لعاب اهرررئر / وسن 7م/اكش ارا هرب دافم

 اويعحل اهم زوو ,لمتشاررذ ىلع هيزرش باك لوني زج كولرزل هجانو
 3 1 ا ه3



 وام نالطس لهون. كتف نم ديرنمرومدمو شاك ينرواط 0
 ىمخ تيب اهربع ب جوزها مال زوز لتسعد ع نر رزق مبطن ام لورا 2 ظ
 ا ١ 712 1 ا ء. عسر ا

 ل بيبسلسر سلس ]ل ضن رسم ةاومسزولفإ+ اهرياركإ مس مسلس , املا

 هله لوو مكر ؤش هوصير ل بزل عدلامدعو جنب نإ هب درا ودنإ ء هدريؤك كرز رم ةوعرل
 ]هل[ عزاب ول وس (عيتز لراس نسير هرنم بزني4ل منال ارش فيلزم نيرو اهييس لس“ لك 7
 ”رأ .) ره“ ا و ا 0 / رولا 2

 طال ص طارد ضم نر نبا ريع يورو م
 رزاعم اك وعلو لو عمم ل ملي تيارا داو ضعب ىلإ مطعم عاعش يزد عناور سلاف 2
 له دز ثيرف]ء اعسارإ كي لبو بعت برع وووم شأ كرب نإ ءردعس ماع منال

 نإذ نهبتل بردعللو از «طندر ى ب ال ءاصغراىري مزج ىو كنس + نكي .ءلزنم فل
 تور ميغامدرط ارنا. قسم كلل اي دنحو كرد ا الجي مشت ذهن نر رهو
 لاف يعيصنو ذقلغاوو يم وردبوقخإ نب لززمولعب عشإو مذ سرس باي
 . 2/7 جو عماني ملأ كر يبكدلم لهز بعل بلطي رقن ماكل /ررزنسم دو[ يلع ارش ان

 1 رو دنس مناك هراء سر تسع داع مخ قو سإو رنا رووح اقؤج منأاع

 ١ يجخر عيان صاربو سشعلارملع تاررئرج زوو قنوع دعك ع عمو وب ربنا
 اهرب س لعب : وعول رم مار لم رب ءردساو ورب اب .اسكلإو ةرجو حرب

 و بزلثلا لم عونص) رز ره ل عج

 والت“ يلب فال ه/يلحن عوج يتسارو ةضلعلاو ع نادل بهذ نيرواس/ كلل"
 فعلوه تاق تلم رار نو ييلحم رج ودعا .زجولبع ضييرو رعت طلع لم :

 ميسو فورد كلا ةز الار رن وجازم و موز ئرهتاب هللع يزيل ش لاحرا
 , ه] هيوسرتس) لإ نيوتن يعول اع ىرهرت عود تيه ارم ند
 ام نكاو سف ازسسا 4 ليل نكورا مام روحوا مصر ا
 نيرظل تاس اكلك ضأ رح 1 ل كا مف نيارإ الإ ءإ وو مم: غن ةلاذل رقرملا ترج د زززس ورز ميا فيياب اب ريال دل ايلات
 ارز يسوم دي هيا ارش جيمس نإ عزي ريزمدمدل نس الاو زمر ا# 0

 نيل
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 ْ طم ١
 ١ اقع ووتزجاس دع ئرصا» ههيرشن/ رمت عمرا رتكو نظف ده
 نمو يل هل مارلاْ ْززإ يرزح نمرحإو لكك أر رقت نم عضتالك# »ريو ة كمر هك
 لركن ليغ رزخسل + نلمس ب لحد ]د نركل اواو تلي عارتإ ركل ىاخفأا

 سن ةلاذ هل وه نر وصوإ عون دا زامدبلا وعر لرد ايتغلال“
 قري ةرروضكر غرك زا سلبي ينسون ندعوك زول ةيراشنل نوكتانإ
 لو لولذن ليصالا ناي هلال يفنإر ريد نص يسر دوز وكذ يعروادو دلع
 مر نور شغتاو قم ةررصرب ر/رهل د علو مل لمه لما عبو هل ب دن ليش الست
 "وكر عبا هل ذو يو كوبل[ سو صوناإو ةهلكلرس مس لل ص + دياهزعبأ
 ا ب نايريعرزتت بلغوا رداماح رو هيرو ةدعدمرا نيج لوم تقل
 انفلخ نعى بو هرمأ) لينغتناروهو لمادا ئم ال (ليتتا سراعتسسء وش

 اهزو از يي شر/دن/ ب ايش ا ذ/و ءطعال ابررص اعب كير ادهتح او رس /ين درس ٠
 ةلززلو دن لل ل ظنت ىنكررس هل ردو ةطلا + هدير شملان رار ورم ركرصر ميش
 قرضرلا زرنا نه نإ :ةمارل يضو زعلاو فيلا ذإو عيبكب نير عرانلرسر// ذاب. جل
 اا زو. شنابو ةعاقلوب مسا ننررس در زو دش زصريريزلا دزداوا ةررسلا أ
 | ٠ ريا ورويدا زنوهكتشسيندا ديرما ل ةوودنتسو ل1
 لكم لك د يضتتزلمال رنال يتكرخر لكل و رسييدن تلف ندا 97
 .ويلقإ بنهر رعايا فلإو دعافروزبيوعو جارد سمور + اشم 7
 / 1 : 35 دب نير 7 .زرتدباوعملازيواعيلعورفعبب لقا رشم او ره أل ىلا سا
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 مهبكؤون ين يو لمعإ) رسام ديرد/ امو لجخانل ع بل وين لشمز/ ويثتلعل 27
 "١ ليبور كاز ء/ ةيزكيلرمروبمو ١

 دهف):رثن يعز لردل

 لوا راوخ/ نيب نطعب عير نم غييجوز له لسيف اب نوم نموهنلا نرسنو ]ع ب كر

 ههلسسلا رمال ت4طيرر ملهم ايزشوا يدها ارزسعاركذ ءايبنسررال يغلب
 را نرئسنو زيدنلإل نإ ووبرو تكل اص نمصميواسر ديلي مدررعرجب لإ نع لك
 4 !0/مب ب وفرت نيفباو لاينر نس ني غد داو فيلا + مقرر قزم
 رثرا نذيو قبال ى رس اه نصوم هلا هكتتسال نزس الى / دلة لماكي/ سرعت! وأ



 ودك كلبمل) نم ةزحزنتل يضانإ نوبي كلمن ىلع د هكعرزخإب ةيزمو ةكمر مكاك
 ليزي اوم لكريم لا لعد زد لس ةلر زلوم يلع يورو بيعت كوع
 نيتفرإ»ئلكؤ)بركلاو ل1 ن]ازكو|ر ارت دبل ,لزن ومس تاياس تيركيز بوب
 ضر كولا ماد "ذا زير ؟كرله هلل ازهرو زوار زعل لوال كيو ةديرخ أوم
 8 طر ) +[ اعجب ليل ذ ةرزم نعش جيروم ان عل كى لا: دز كب جالس
 يز كركم ةددزولل ل اعتسدلرا هررع تؤول/ نم لعمر رثعم كأ,ر لعن زه كاجول
 وراسل ة نئريرتشلابانررفعو لسكإاو عمدن ؛زرف بعرس «در دمك ذ لع
 ربتاكازبك نزلا لحج رنا ةورع درا لموإ كلا ةوغ اررضب ٍسرزكملر ويلف زغ

 كدكبصو/هب ثنرصيورادفز تيدي عاناو مظلات فو رت أ تكدس 0
 -- انزرساو البدل !6ردقفإر تعب ربوع ليون وهو بيوم انصؤراصت

 0 0 لل ور كرو يلو جف لم البحت '
 هيو إل ع لعجبر | سنبراوصو محيا موزع مز وععم نم ديل اقول داون
 ا اعمر.ن يور ام تاومالابر تيبزم يح الأصعملا نب اغار / اع ازيك
 و هوباعتسو هدر عتاب اور نإ لاو دبا نرؤورليح تاق
 نق لان ةيبز كرر روب ليو روس ادلاور امنا فل وام لبج سرير

 نموا دوحشا لقا زعموا ركام ى اولكر لليل فق ظ
 نوهت عع ناخ دلف ب لقاك اراركقل يع 13مل نعرانح الإ صاونلفز ونحب ١

 اما دا بتم امال اس 33 طف

 | ٠١ ةيصرعخر هود ورفنل يزن رخرلا يكد ظعلا عشنب بش تالت وجزم فو
 ظ ظ ازاه دإ ودرع ةدئول دولاب ليفرر هس مؤ رون نع مسنجر امزجندئزم) ترش ظ

 ع ترمشلاو بلقب بهبإ :ةي:لاو عرمرل) + دلدفا ةيعرولاهضاوض ؟ازعلا / .٠
 | 0١١ عرلسيزع:عشؤ ديب نع عي ووا4ل/ قوم بعت ةيعشإ دل لو كراس 0

 | ايتسللا# نلت وو لالا نجار دق نيلووا»اةروريت عم لبا ١
 تل
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 هوه لبهز هل[ دو ماسويت صفلاكةززش لوز مقل اكرر م:
 م 0 4

 1 0 زتعلاو م هروصنل يدم عقلا زو :ضيلفا ني ى موو هَ 0
 ب ا م امنأ مك لرهوز لات كلاين دتوزملل امل سلاما 5 رشا

 'قاعشلا# لل وللا ؟ ازهر عجل ةيينع لونلإو يضورأ عيت 1 مو اوال توم ماس سر
 يرد لابس قابس وضيرولاقومحز ودك نسر دز:

 نيزك موب وير روافنلاو «ة[رنإ مهل مين م تنعم / لاب نم لوراهز زل اوضو

 دقق م نم ىنطبسإلا ىدقن يلو منيا/ اء قكنلاذ لهو عنس يع أ وفد وجر
 ربسرب عضاوود زب از / مولا صن + نمو ىؤز وسلا عب عبازكصو يبو نه لل
 يه قل علرم) ةؤو قم ةورز عير عع تسكب سعب لو نور تهت ين وي الد
 ظ : ةاناث 9س عل نإ ىلع لرلارجج ملعجول افلكمرزدع تعد زو نذدلل
 ظ )ارعجلم كرر وع دب لعمل بارك هيومن وو يك الا زعمه نا كلذ 7
 ظ انرلاا نوم صريتلقو عسزفن دور تكتل لكن اد علل نوقر وفيت الل
 نيفتلا نإ زعل نمىولغلا + مر ليعدل ذر هس يسرب لسور هرج اررميظاو
 نورؤتسم نويزبدت ير كار ىو نيسو 0/14 يزكي ةلب اغم اه ضالورشلا نم

 كلاذيإ لاهيا م لاح عر ث اكل بز ء/ويبزكيإن م للح بوس متااللف حني يولل ربو بازل ىو عهشمرلخم ا ءززعزا ضن تبرك بسب لسد ةةينميا*
 لبو غنم عنا كل بلفلا اسمر يث| نرغب هعاوض ايو يونا عرب هل ركن
 أ اعل ه/ليفا وير ليلفلا عصير ردا ءارمدل م مشل او وع ثيج نيرا رزسدل
 .:ناسلل وييوهلبتو ةبسسماز ايو لرول» عخالا : ميزا رصرعلا لوصيمماز بحل نإ ىور ذإ «ةلصسا 1 ومع

 رده در ستان كلان“ ئ

 ! ةريظافر شال نال
 وحول مدنإ اي ىع .:رشسإل نودي لاروع عبظ سم

 وسرد نويل ر وسن رش الإقم كلن رب لل عزو



 ريلع ء هداج بر نعم بى لحما ةقئرولا ب يعل يتتسس من د[ عمو هو يبو ضو لاذا

 زر ةيشيابنا وزو“ اديك سيل رل تق دسار وس اع نفوس
 - قفونيوزرال بالزلدم نعلق ل لست معك مامر سقت" نوعتاا

 - . لقال طللورنط ل ستي رسطومنح هن يلد انزع نأ ل سئنام نركض يعن اهوتنسالا
 مه زوننرم او درسا بلع وسرت / دول شيو مني يبب كورلا ع زول ءا سنت ونس اكلم

 2 1 0 ١ : 5 0 :١ ا اذ ةد/ر خم

 نشل ين عامل نإ لع هالامور _ 0 لم تواير مومارتتم/ر سك خش اهم د4 ب 99 1 هير :

 ريل و ندادهوشب نر غارسر مسمن يولع ع وقلاستن ةطوا رهف نب سم ليدل م
 هيل ه«رميرر لوؤش نا عع در نو هعبس هكركا ل ريؤم الواد ني كير يعتز ع لض عقن ام اهيمدع ٠
 دل مما سا وللا را وال ل خا مينلار رحت لوح
 لفروع .انلاب نر طع شسرماع ينمو ازهل ع إو ثعملل لودلاو أضل يؤلل ولسنا ار تمن تسل 10 ااا ما
 مهيب اع نماريباهدم لععير ركز تادانز/لليثزوا هل مم 62 2/لججس نولخك © مور سمعيمر ل

 ١ 0 ِ د ةمهاتوا ىلع ع كلامك 7

 انلعو عار اذ أج وز لريفلط 1 1 مزنبز رهام ى ع 7 0 0 ا

 0 تو
 م ايار ل عمو دفرز ضفإ دمار نر انؤمسلا نمو ىبتزتالل“ 5 00
 00 !نلعجو .راعنف ائادار مرن قنز غمس 001

4 
 تيوزويال_ رق ايوم] تاوزسس ساو شف اهس مترا دين وفم 7 ْ 0 وقشر 0 [ 1

 0 1 , “ تدور | هر 1

 :ورمجغنإلنزحاذز روداوطح) وزوهكركمخو م لإ اه وعشت هرئزرشس 1 ْ كا
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روس سس يسال 7 موبووماي توبا سبع نوس/ وصافي سس يلع

 

 تفك ل نمسا 0 ترمس أ 1 ذبل وكلا

ام. وكم اوزعل كك 0 2 ندل د ععر يعي هيعبلا د لة ربعزا وكم
 

ك هلأ ء/كروكو مكن م هاو تيغلاو / لاو ىاوال/زم مكانس ب©زو
 هي

أدر ندلووإ ًاهرعنزم كسب لموبمسسشت رو مف وا 5 م 1
 يزل 

 | ١ ل "سوا كلش لدغ تقغبا رذن ب وضرر ل جمر لك 0

 ١ انعللاة/روخ ترد /رجحوزع يس ليلو 2/7 درر د4 د تركن صن ظكإو ل رقت ل 0

 نعمل منع نعد ى ع نر ى/وسللا نوتيلا ٠
 | : "هرعت ذلمم تك

 ' تعي ناجدكام عج تانح مهودول وزو بيه نو هياذع كاك
 47 م دلسدالتلابة نفل وكي اور ماوكوم تنياوإ ( وون صاطخمل ظ

 ا رب وفهم عبو هضمية يلي ارا يص/ زيضر اجلا ةروررششلا 1
 ١ © «رلم | ذو تس 1111 7



 يغئااعر جاز ام و لعاب/س زسز/ لقب عنل/ مالا وسلا يعل ' جلس ميلك نإ 0 لو كازإ ل وسلا وا زلم زيي شملعبافل ووفد دش دومول) 2! يتفرصر رم يلع يز وصول لص يزاول ىج ليوطمر ع ثم ريكا هرقل زصب ران لوس إو اوتيل مقرين انيونمج م امعر ترجهلا اسال /قرنر ةنامدبل ملكش رمز ندب امزملم ابراز لتس ةودول/رلع دبس دنكإ ار ا اا .وإ عورلاضازسم نزع .فزاذ/ نمش اجر يلا وهلا ابا . عير عصل لاجل هرافي زمرصور داو هه كل بور (يمعضع أ ذ/ تاور 9 لوزة هيبووو هسانكل خداذر/ش دويل نكرم سمي وض فوت 2 نار بسم لمن وب رزوعدموتو زيوت مف نم ضر يتم وسام كر رانا هنض نم عشب ايزل 00 راو يعرج يسيفي) زاك ع يرهنلا كا |نلو ه//ل ماس عسي ذلعز دوران ل هرعب دنس قلسراا ليز ليف ءاسنإ م لثو ورام + اهنم ننس :لصط يتيم نؤرإس روئكفا هيو ذرعا وج نفح سمن يلعبوا مدن د جنز ملا ذر رووتشا يورو ميحورماسبماو مم لف رلزر كس هددفيإت زفوإ تيسر اذار ثكم اهل ىزفل] ىو زعاز تسفر وو مكتونإ لك نإوالإ يشتت اه ]و فلو تمن هانمد) ذوو اك و سنو يول متلو رمل زيغلاب لور شل و دسكلإو زك قو وب زيكيزرنر وروح عب تشرق نع لكل روق تفز رتنقو نود وع "تتمرد مص دمر يلي ذار مركف] لع كلن يركع رع زق لافوزإو سعب وع نكح اخرج تلاع هعروو (سانلل كلف تنل عسل يعل لإ عنبونب ورتب تكبتكاهزج او يكل تلث بدو تيس نايل قولو ووو دوز تامإرب < شدو ةيبص ذوق ال ةوزل نيك شيلا جواك هرغررو فابن يمزما سوفا هلكر هيلا هيروين تسير ناوسالاب تف
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 ةةتضلا

 عيب اندر ينل ى يو رزقا ثري سنك رضا م عيش مسن دولت ني دمع
 رقي ل عيار يتلا لؤدل#/لملرو هر صان وني ةرمزع يار وقرر صدع
 ومنو راسيو/ لسير يب نسرسإ ثور ايم سر ةلسلس يرد لضم
 ١ 0 ناش لوؤدوه ىو ابلعإ إش اصر نرسدل/ رون

 ا
20 

 | عع د اثا رورررفن بيتو ءةبفاورم وسكن زر وير هدو قصرا
0 | 

 سان /// | جو لين نمي م اًهْرْس ال/ نو شالا « وم لاب نوع عن .الننهحتلا

 ىيلعلا ياتيافتساإ ليهو او لضيلا دلو عتبتمم كلون دؤوب
 , عب نار يززءودع/ كلا ع رو سؤ نسب وبلا ميلع للك ماكو كذب | كلام

 را وة نما بانه باكل رو ففشلا اسوا بل
 راو ةيزسلع ميرو ذوو زر سار جهر رجعت قاسم و
 "رش ذكي دوواقمل تنور يكرز لسبكو لا روعي سس دي زوا هاون
 زهد هاو ١ بوبوض شن مائلاب درر ناووبعو هلي دوف تغرد ورضو لع نسا تون

 دولة ذو نابع وع كزرو مرن :ظسورر ماكر كغزس سنا ورز |دأ كهبس كح
 ىددعيرر كارد ةزوسنر وقر لاقي[ ئر روك < ند عرضا نع غشا 6 ةلر

 . هالك خي مياه هت راو اهل اورو يضرم ظن ذإ ينكو  ئاعإ/روسيكملاو
 قفيل ارد ةرعلا لج ريسرارعل لمسك قضاء عت مل يزؤ إد
 ةيؤد/م متلرارتغل م ندصم# كييات هع اخ رولا عريستت ميرك ركن

 يرون ضاع هم علل تيس بنو انس ريفا خص دعي ءارسب
 وباب رقت اوس بلس ل فءال/ل وج ميوشن/و انا يلع دافدرإ لاذ
 يوينإماهو هشيباب ءارعمو/اهتيدلإ يساء لرتشعم عسر لعج لل
 مد هدوةرنع/حزصميم راق تعب لوعما هيبتا كر ديور كل

 8 .نيرن وصور + تانلويثا لس مئلذ تكرر فر زؤر بع معك



 سدانبأر
 نيل زويا ليك رم
 ل رماه هوب اود دو -كوبب موف لم ] ىوزمحا# كرب دلباع

 .لاكأت لوريل غيب ليات لربك اسانل ل: '؛ يع .رافإر ةيبار "برزخ سم نوح سانإ/ساولانإل از ب وص خس“ شايلااع را اوال يل مخ ردح 1 لالا الو ضل اورد إو اوني رؤس
 نر يوضرعمتمجر طيار( نهر ل < ابى وقل هقخوم اقوول ىلانإت لن ىمرعس هير بناملإ الع يرا]رزح دلل" اع يزيح زيب دوصفي/ ليتم لاعبو ع عوامل قر كا لحن /لعج نسي او م نم ميزا . ميار باطل نزع سمرات 20 دسج ىنعب ,ررز اسمو زمر كتينصر غب ملت عبزا دعوا لب

 وف

 يزإ دي خإ اون اكرثرس/ لمنور رشح يروم سيلا اها ءرمجيل/ بيم نب '



 نم بف دز كنب شربغب نب فبكت يا زعلا ءزه لري يعرسرن زاد نكرر
 رروبر افلم لرب وعمي بحت شياو رو وبري نبدا ركع مكس رياح
 ربل بصور نلاوز بيجر ركنو/ ازهر ور هكبخ ناعيا ع( من زطوو
 عزو هب لاول + افا سري لعزل عملهم يت ول ميم هسدنإا رو علا
 نم كقياعر وهلا بال /عاسفرو ثعمإ نع ةكغعلاو فيوز نر رتد ول
 دكه اور فاه لف اكوببلعتلا لس م2 لرهوول جماح نك يس علاه جلر يعل
 لبعب بمطار نم ب قي نك ادزروتكسي ونوم طبيبا
 ندكم# طبل بطين مالو, (رس وأ بسر نال باكرا يل ساه
 بافيا بزئررمرم تلم سن ئاي رس رو نور درو ه ليو مكحم
 ورا ة عمتي عر روس برز كك شغل درر سو /ىفاب حست لون الو
 هوس قنا ب ىرع زر قع رئكسردنسم رمد ززسابو ةيز ورام
 فيق حرجا تاوديذملا+ رست / ايار امدمرب ئنسور ل عر ىدعتزديإ زن
 رض اسادولإ هلأ ازمارعه/ر اسال يعل هر اه !رربع ل غتشل

 لبد معي الفضل هو معيش بجو دفا نعم طاعيومطج كرز نزولا
 ةانو كولافدلة روكا و ساراس /ودقإع ار ليل وضإلا] 6 نع هلت
 الإ ةراصوح تييورم الاب عزعب) بح ميلع بن نيو وهال ص فمن درك
 ككرل| ل وصيف بيم لاعبدل/ رمكن وعل كيو ىف عرس مب يجن مير لك عارض
 دوسي ند / موس كرا ذءلع حاله ذ بو رسلان ريو ميلك ياؤطلاطاك
 قصير جسررل بصك نمبع >رادن وبار !مهكاندإر لب وم زيوار هتلر تيفو مسخ
 اب مهناصال لن ملع مغولي نيون رسل بوك منور الئ ويكرر سوسو

 ل او را واط ك/دودعيرر رول ورمل ب :اغإ ا زوازوا هر هش هوا وم يعور نعيش
 لدا اقعد ئرإ الروج بهعل كو كارلا

 ميم

 ,ونر كوريل طور دامو بيلعمل دات ن ميزي كتإر ع درر هكا“



 ةام/ر مكوه
 ىهو ل. تح ع

0 
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 .رابيإا زي ءيياس لع نوردزيبو/ نرفع عم هنورفخ ا ولا زينب كت ومار هيو دشن
 نوهت زرنا نري مسامدل ورقي رهو نردد يل روعر ون علرارلاذا

 كسل ند لا تري لش وبحر يومشب جدا
 اضركسلا ريفارو# عضفم ]خا راو معن هن تم دعلو سي انكم
 . اهيل عنو قيصر خه ذا و كفنر وخلا يباح ىءاسكلا
 ا نيم نيب بغل قلاع لزرع زر فوز اظرف واسوان عب
 لدفاواع ريع زي ءرحفز و دنفا دهر جريؤ مع تبا ردقشم م67 بار 17/70 تريلا يتمم ةيذ دهر ول هزط خم

 لسور عجيارس#/ زيا ذ/ددلاد ايم تربورنب + هربا هنن
 باو داتا وبل اهلا وفن اد رض ريس اتسع روب اونا اورو لاعب وو روتسيااو“ ىلإ وساتلل 7 رو هت راقير روزهاذرإو سيرسل غب نومرزتسيداوندكو روم زر تسلل
 نيريوبلا اخو زوون :اوهن اوما نور زو يمص عشنا زيزهخ وك“

 كل وأ, ث رب نيج ةرلقر رهقلاسارنم] بزر ابو دنفز برر نوم و عاام ينو قيد هربيرسلاو عا ولسر ارو نرد قول
 وسوف سل عرس رمز يا ولسكإر قير“ | يرمز بكاونرك كفو ملاس ابتلاع وسرت“ - ١ مردوطااوطر اخو 6مل ا وجرت للفم تنل «لن ع ريو سورفا ميباولخ
 نامل ناؤشن 0و سن نبال وموت او يضر )ضر ء هس نيعيضلا

 ىرعت ملون فلاب فلن ره اذ: هع لمس/ ٠٠ .ررذمو مف دبا ”مايلاره روما | 3"
 امناء تر دنع |١

, 1 1 ْ 3 

 صررمالل فةايغب] مو اكمل ءويغن اهون جارإ بج مزاج نوزقلا 0 وا ١

 رح



 قينحر ووجوب كيو ج لرد إي وز راو عاهتسالاب روح تلعدو تفجر
 فوتو بتوص مام باء بيعإو داو لربح لانني تمكرسم ترم طر ارو
 يلا ه4 تيوس يد اهرمتوفت رثاء عير .دلقر دوومر
 رو كردية ولطاش لكل اردتم تورك نوال وشو ىلفنزو علال
 لايت رراطش لا رروكتإا روس ءرمام .دهتآوروأ لعب هلإيي ومس سون ء يود
 نرسنب/ نال عيرغتو هيلع, يوازي ادرك درر وز 217 ز/ ءلسزد/ اب ملول
 تاكل نلسنالرتر و دكفنو إى قوو/مشرفا ذا محركزم ضو سوما ول
 اكرمك ديمي انك يذور نيلبدك ير افلا ك/ى قس لل سكلا/و قص[ نع 3ر4
 قفا رشم كلا ور سنت ملف ال/ بلع وميك لع يبرر عدس سس رفح بسر

 ميكو وبول بك روان ئنو | هاير ديفا وفا ضيلقاواويولا ى سو
 وشارك وست نبك راسب ل عفت ملل لاوونب لفت كروكر هممارمشب
 .لسكإو ىلطلرو ةازاجئاشر | هسياهر ةلمئو هو وزو نإ لوفر وشب

 ٍررصكب ورسم, ده /+ فاكدن/ مج دبطيو عا قنو عزم بج :ةيلصتو ملوش و يعا
 عباد ءدخ/ ل يوعترملا ىإوجونل ردن نل نإ نرنءوزر وس اغراب هلي إو كلسإإ
 قمل سف/يد بز لير معرب لملم نع دلو ريزرلاع وصب مو زكر يب ذأ

 مدمر مومن 0 يناوف امنإ ةعنص ءرزمو رولا زم يزذ) غيل ؟زس إي
 ظ ١ قسلاعمفصو لاطاورعو ءاررلا ةوريسامز رعهلوو قوارب عسا لم

 : كحال ز فنا كم ازهر جتانرخ قيدرع اهبض وبكل كنو ونجا و نإ دال مولانا ..ةفيصولاة دكا رو دباس نيو لو تتش ما فونت
 | م تررلزرع وسلا م ةنززمر/ قس رغف) كاك بنو يعوض قالو هو نسال +
 زوي عم ما هع هاوزبا شن نيج طير ى هر هلو هزو ةمازإ | نقر مو قس و شت
 لوس ازا كيلا اشعاب نطسندإ/ ءراغخح اع عب قمل كاسل ضو ل
 ”مسسزلا ايمن نم ابو از مو اجرب ظبلا عرين وزير ذب ماه 170

 ردع يق دوف: فيوم ديل مند عرش اول زم



 . ا ْ

 500 | ١
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 _و
 فيم نوكرل ضعوا مال لر انوا تاتا هيب نوكو تار ابسنل هلل ا و كا , . و 0 : ت لحل ا 2 تل (ىي م اهرال 1 انوموه
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 دامو يلع مدد]ق م متلاوسر بزر ةزرعسالإ هم ننام مكارلافر برك مدل ش مدل عفر ةريره لد عدو ترو مود نأ عخ نام ة وجل وخز اع هعيش )ب واو دام سور هوموصت نذر يسرا دم نير عب نقارر ع“ | عيوب .دل لقات] ىور هقوالثل ةرز هس زر روعزجي الة ورح هارغلا منع هواذلو ةماعلا, ويب ةؤوسال لاه 'دل ةزواعر ىبهلاروزج قجيزطلا نسال دور
 نمر يروز ص :ءنورتن نر عرسال لعإ منو نإ ولاد+ | سات يوك جزل لب هيب
 د]رلعلا /ردقرارنما عزل الاعب .ازم تسرك لإ 3 لعيوب اردنا ركن
 نونو وشم نرده رع م/م نم| وعش دارلاو ليربر] ع شننم 35 1
 ”ياكجب لكل نزعا كلن قوت از حزم و بع هاو مل 4 100

 ءلان رش نعع ردنا ومالا ع مو مل نا ذ لهما مج لزم مدام نور دنع و ناد اههعإ و هيك عورتا

3107 
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 ر ماهنرهرينلخ لع علمكم ىل)) ناعمسايو ىلا قلاذإو | هسار ىن وأم الل سو ساوإ هير عيلرور ترد زم زك يكو ا لينا" رو داب رسال رمور هدنيو هل هوما ماسه تري يللا لع ريف نحازيو فيدلشإ نم ربنا" وريد نيو دودي وز ةئاشو ةمادنإا ا هيمرفل رينا رومقلا بكرا زمإو هبنه جرف لز [ونملأ ناو لمد ءاوساو) امير اديك
 قل ويزول جلا دوور قل وسوروردبإو كمت هاا 0 ظ
 2 ور ونوع لقال ورزح ءاوج لبل >هنا هانا لتثزح/ ل“ ظ ءاوج شلي 0 ارا ري ع
 9 ميزت ات اعوشولا دس ندزو وسل نوم ةوزنحالا هلا + 1
 ويا وعر يرش ران ىذنالو هوزهنزدوزحاناو لج نم كك

34 

 ا

 ف



 نزكر هعبم لمالغ مف مك ا ففرواسمل ن دكا كلي نإ :ويرسافوز فونعجالاو *

 ٍجؤط م سان تسبحرت طئجووب ادب زف عاود لإ دبلقالا مل جيركو

 ,/لج عئلخلا ناكز لقب لبق م جاييإل سوير بح به او ناب أر مد/لدنو
42 نم لل/ ملاسم « | سكللاسيلج معو اوهالإ نب شدو صرب ورك

 1 

 يلد نينو ل وزير رمي 0و عت للعلا كرب بزي ضف در كا
 00 -لمكي امامرم نورد نم حمل لبح لإ لفن قشسرإو

 لف

 7 ١ وت انك مارس بخ انو يطير ساثاو ىتدفن بل كهل لافم ايو

1 
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 ا معب

 ا عيلضإل عرسان تا تاب نرص نوب هناي 3 0

 دعس فار تاج وح تير نوع ايم للابن رزروعه ام
 ظ ١ هه دفنابوف/رعكز 0 كله إب ربصل/ل رغب كسع اهب ص هرعس
 جايكن لحز هلإهرإ لرجع سانلانومكج سوبملا ولم ضعبن/ مرو هنأ كغ
 2 ليتنا توزن م هبه موكورزنلا عب داخ ارم ام ليزر طم نود ا
 دورا مول رانا زم يدر خدع ير هيجزم ىونبتا شاروخ
 ؟, واللا ايم عفت مم رمكو ةيتعلاب هل وص وو هولا ذ/ لجسد لرب

 رم! ةيول دبا يعور نورعباف درعفرزنزاة عاج اع سل عهد نم فلوو رولا
 امي عنوزمتدمو] هب هزم| يبعد /م نادل [ر نع قتعبل م ورمز مم دوسي نب

 // نم اوت امو وفن مو سيريس وريطسلا يل و هششن ى بح يس (يعل) موب نو دعب 1
 عئؤيس ناو طيري بيصالد» لوف ةئرزكوع لاينسر لل بح زعل مدل لاوس وب نإ رست لود |

 ويسود تب لاك اعمدإر هترظلاو نمدن) خلع كوبر موتني هلا ة ووطنه -: رش
 مجولب تاير دأو يمول اودنرب جزنا كلرسعيو + قيوي نى يبراعُس الل“
 فارإلا ]ب ارإإ ل ءازع مارح مترو كاز ع ملمروتلز 5
 لع تبين لئلا نلقوزا »ىيرغإ ءارطودورخدلإ ال رن زلم نوقشت
 عمان هل ةرهتالإ كينج نسخ تهفصربإ بف شلل رلهواوسا برن ذل تحال

 يآ

 .٠



 . قخ] شكر نإ" مهنع يماقن رز نمل بر طفت نإ ن ودمي وري نر أيزال ذر
 نميز وكلاب سك يرو كبعبر قلل هرسزسبر رب دوفلادب/ بنود
 دوتفولا بازذنإب مناهصو مناد ءرايكعلا] اعل بط متلك عنو كلر شولاب 5 هزرثلالييؤشلا ف ريوداود عقول بلا ذو ون ات لروح حشز ةر مال“
 *.: مير ندعو يو دنولاو] دول عطى زشكلار ٌدوزيو قفار رزدلا»ل“
 + اروتويرلالبورقإلم لسه رربجر كمرف كنق ع يصار لشسنؤ ين اقام ا 4.ىرلل زان نعرف عدلا رمرع وره نوع . ور درا نال دوبل م بازسإ زكر ظ نوف دوش نرد دبنإ له [لاخواو ملاعبر نضدزرم دلع عتب لزم لرعب

 اؤو فيولا ركز كش هول ةربجب اال هيا اقيف اره وو ؤعملار اك ءربصر بيرق باب ارز انه لب ]بحب "رن لب ديل ااه اعلا ظ كريد ا نونوهنال طع ي ارو نسر مي رنشس ترس | لونوتر 1 / طرارعوس مناف الر لاح بكا علاخ نإ الان دم لع عبالي زلت 2!
 000 ناني ةرشع انرلا# .ةووو قه لكورهبدا« العإع ورب وسار نس سيو ديل سير قمل وسر نع موللا ديون ةعب اثرا رهفياوزيمدم تي اوسلاوهرر خولج زوو نإ ولأ فش عزاب كوم بأ

 أد جير سفب لانا واشلا/عي/ يزعل فن لك ل تدل بنع صيو يرسم ظ | و لع صرمالول منع جل ضو ةبعتلاءدومقز ارمني ذإرلاو كروت لادأ ١ هيوزعنل دوق نقلا بي هناك لإ يزل لن نادالإوب .ترردرامر هب 0 ىد يدلل ينس/ْ البل ثااب اهرعتتم و نزف زكرزسل لم يعوض لنبلا:ىداعإا 1 وقار فراشلاو :اهتسلو مرن يمنا ربل ةمإ : يذم سيف فر/رو بكر الا 0

 ا
 لعل وم! ءررماع نار زج ازامو ردو رهبإ ناو ةمين كت ةلسمسا 7 ] اهم 0 انين : 7 كر

 حياه هندامإ ده اوبل عرربم قلاب نؤينرإإ ةيموبر عننا ظعاح ريماس 1 29 ,لخرو نامشتالا كن د لوج نمردرلا عع ةلقاو يمان ناورز/ فهل



 و .] م

 2 ميل

الاءاوح وأد ذب قلخ ريزفاع بر رامرل عوج مع
 عديازمأ» ليو رامعش

 وفل النجا هاردإو عمد ميم ابصوضو نمد

و لإ بو لدرإ/ءلضريوم د ذزو تدر
 رق يزاول رم رقع ه

: 

 لب 1 * كي

 دم لس قش .اهيبااوبص نمرعيشووسارإعسرسورم
 رول باوك وعلا كي /ءامرلاف رضررلا ٠ ا

 و بر هقعأ عا عر نينار شع طعبلاب يضعب فنام ىو راهزرو ءافعابا
 ا .. ومب ار رسم كودي بعضنا راو اور يربو يشم كلإإلو اويريلون ء ةنوعم

 يعمر 0 1 ةبهرال ناله يزال لئن يك وزو بعراورم :/ اة اارهو ةريلذ .لب دع
 ر

لءييزوشم# لك زو ويني بطال نيرو صن كرو و نلإ
 هو معبأ ةف

 7 4 /سرال تيزب قلد هلع لور نلازيل يعلو هفلبعدر لعدن لص
 ١

 محجر بف موو (ننم فيد امو لاصالإ نموهنح طوله شم كرم نسر

 هند ب زوو واسس تع كسي هيج. .-.. دوو جوخ نضع يضأج هوح د

 -ظلزامس رعي مازر/و هزوفهر سعر جاةعنب نم ةوخ زم كسنادل/ م ملإو

 ١ مرسال يستلم رينو هض 32ج يضرفلاؤل كود لوي وج نر
 ا مت يراجلان الا لج «اميازإة لينك / نوم ةرمعج راش

 علشناد علا هذ طرررب عن ومسلاب دار نار يدنرن و لعو كر

 لصات لضو لومنزإ ءؤوإ نإ مز هوبعأو تابلاعو_:لرزإ/ تاز نم قرر منح
 / اربتوربتن هكملهر مب "/ ملقزج مناف ل زيزى رضر ذمو 0ك نإ كريب

 00 ىاقتنازمىجاروتس) نو دتجلبافإو ريترو نرش .نظرو ملاك +

 ! لويتتششلو مدمر لقنن لاء فتشتلع نوكأ ل ريكو سستكا] نيف من
 ّ نكست ورل يسل) زر كذا وا سامع زلم تدلم

 رمسلا ١ جيري (د هع قراقإ وس از نسا _سرميلع هدوم ىنيإ سبع

 حسن ىرإ.و ةتبوعرلإ و بيبسي راجح ينم

 ميسا ف عرس نوع درر بن سحوس امير ]نس
 هدرة ماب عسب تزل تر ره وفم دز متزهعنلاقزواوسديج هز لها نبت لضرن دارة تريدون



 تاقرإ نازك, ىومو ل هتتسإال نراضالا 6 مم الرا ةبإ. لا ةيوتلو سل ظ 00 ةونلالقإ 0 نوم عمابؤرد ل رو ليرج نيسلاع بعرس منؤتخ رس نمي وح | مد 4 ءازح وحل رؤو دور امس د 0000 34 00 ا اف / . قيررب|من) تاماهلالاو لول نلف ارابحارإ اهب لرعع) ك] حرب داس“ نياح]:و ىئاعواو ةرزممر اور افمو هم نأ و 6 اواو ليسدل/رمانحأ 0 ثمل ل وج نإب مغلذ قوسم سلك لخ وستر زد نوب كلو للادر عل + رئت ءلوللاع وتلا «نرلرتدارخ ان مربح“ |ورلوج/ لفى“ لكوريا ويسلم ير راه راجع سر ريلع ميل ص لاف
 | ,ىرر) وح ءورسب/ فيتا رم للة رربتو طصنإو .لؤد] تل [ المري زهاعنت ناب سرا ةليدمر اللوحإ سرهقام مش امرأ مر رن/ شل و وتست لفل ن العال ياو شر|ينابررسو نزع هنإوإ بع دق“ هم :مي]٠ وسر انو يلع ملإإل هنأ ىورام ةرزمنإر ةلغلل هيدارل/ ليف“ 4 يرو مناي مز نوم لل يضإ فسل :لطلبل بلال يئن تال

 . سم لووك شا اووزل) بنضو ةرسحتو هدرزتلا) ةراعال ار شره . يوزخإ وبري لشاب ناجم نو نب هيون طمتس ب نور , قوش موع |ءالرمإ كراززو معمز نط اذإ بجاغإ لؤض] يزيزنو راس داو يورث عنساو ةردلاوا الرا فهيلع اسم ب وي تمابتر هز وتر ريلطعبالنعرسإلل] وصي / 0/0 1 بكرم ذه لعل يرن تعمل نارمالا كل لتس ا يرعب ]نع عب
 ئ '



 هر ليغ يل تلر ولعل وك ازهر شور زل
ة ص دبسا/ را ديور ممر رن ما حرس نب زم نه كررن لوفر وسيلا

 ويا 

مكر نيرون تري إم) رف معوذ بخ هنو ينس تيب
 ندنر/ معلا 

 ياني ءاسلع سلفر هسا رو رود ار ةددصللي كنوز مكر نيون نم

 ظ كتر ل كر هيض ع لابلوبيل ا

 هر ةلصوصلوسل ليو
 ظ

 2اك/ موت قئلالا اعزشالل هرطلاو عبر برع
 ظ هسا 0

 | جنو لاو اراب وش يونيو حر اور او را
 1 تدللا را نا 00

ام كأي كول هضلاعلا نه نإ اكن!( بيزو ئيز نع صئاف
 10 ره ةمونس

ةلزشلا نكاح ذو منزيوزإرمز عجاج مناد ريب/
 لاو مرمل يار مك 

فعل وسيف تر لبسلا يلقي يورو ضرس
 0 

 ه0 اففاوو تس هوه

 رضولمالسل عبئا وت بوس رت و ملت مخرب و بوو

 كم هر الت تكي رنلز دوعصرإو لم وك ب لبو ؤوفك نال نط
 ية زارسو ضدوطو/ نر هلخرخا مرو وعسل ل اهيل

 دع نبش ادم دنهاش ةيماح دفا لير شت( عحت وسد يصر ا

 | ١-0 ىرشومو اة رسسب هع ةنمالا د عط ع سسل د زكام نإ تير ريب ف 1
 ١ و هيوم نفرلعلو يتلا وست رانك لوو هيرو لواس لباب دحين
 ضو مياقنو لب با ءاماذ امر يدع ار ارا رهرنم عمك بلس غاوي
 رمال رخإ دعطلا نس درمد فم رووح ذه نخب ارو نيس لاق 2معبر رو
 0 1 م را“ نا ا ناد نئرع طر هوحو

 نارام ها تار يحرر ةييعسل نونو نا ت]ذ ناك طرسؤس هود

 رردبرل بار دومولاو كابس ارز لنا لبا هدا



 2ىباررو ضعبلا همع :ةيرجتا قياووفلاب فزت هيقوياسو فراثل مذ نرد ب معولرم 207 هرعال دينار هر روك بو كوررغلارور رهيلا معمر دور رمش كفر مهم دلو اهولم ية يرذح 0 00 نجران رنة لال هوس دناو سم ررماج وكل
 راد ىنتلبال/ىلي اننعرتن ةيوبابدلةم كمر ل وسما 0 ا 00

 ُيَيَِم
 ظ فلاب البي زلام نمط ةلارلو م عمانم 7 ل 3 ف مول نايل ارع اجعر نسا شكولا لت“ 2 0 ا لإ ورم ارت :وز نم «دريفنم لكلب ةقه ال / 0 وردك لعزل تغلط مرتو سح) 0/1 1 نمي 8
 00 1 ند كعبلا 0 5 2 ل 6 . ةرهزركا اون نمتل تاكلاو .مررسين] نا كو مرج نايا انو وجار و درا رماعلا دبع جرزياز عيال زيدا دكت ينم كسبت قرا لو لاو نرد قع تمون بيك اشف“ عير هيكارسنا لاو عراقتسدإ/و عملا ««قللا 0 0 تنام يب الود عنم امركاو هل هيا وم منا
 0 غن ا 57 0 رت
 رزلاب هدو معردر م, اذن إبن عن + ا 8 50 رب قس الون هلا اوه وزو ملزم اه وسر ف افا زمرالا# مانهلاب روز وزهلتو فلس ميسر لإ لو لفوق ءارغ وب يردد ودب 2 ريش دامت ن بو لمتنا
 ةزريد+ يلف فوم واو تيرا مراهق 00

 1 رح 3 0 ج



 .- نم ديلا رواة هنلاوعوودررفلا لاقؤع ل ورل) وو زم فرعتزإ ءالكلا نر ارت
 3 . رلابوورجاو مان هخر در اهبت ءرسكلا ايكالل /يزإ بزحر ةاخبإ]قرروف طيس

 رب ءولإو ةفلالاو صرمن قلل فو ءرقورتممم أ عراست) زيلع نافل داما فد ً

 و | مسسمال اسح سوك رش الاسس هيلع بلآ

 وز ميتلارسضر وهلا ردو ضورلا مهمل نإ نرتسمو عبس نيإو يشمل
 رسب الازئر غل ترئشعر دع لابلو ىررصدو/س عشا ة/ييقلاو ملوعكم نلب

 مماظااة شمال ردو ريشا كير ما نظير يولد ةيعوجبو بلل
 نلفاووأاهرنوو وعش نير طارشللو ءرتولاو حملا وزي ل[ شعل ادم تراحم

 , رى, الما سلاا وسيلة اق انو صول تهمل
 | يو رو ررمروطو هال نديولا مرور تاوطصنإ يظر ترايساو عرار
 ْ 0 ارمو اربجؤمسل اح اللد رفف/ ء[راع لرلرل/ء زون نمركزلاب دول لولب اهب عبروا ع

 0 0 ضل .لسكأإ] ةرمر تل نوزشلل صوص ةئبس ْركاوراقيبف رة ساو رلز#

 3س | ضازو هلع" رمتاوردالة/ باو قسكويب فارس اذإ ير رشاروم اكرتغا هروب

 '.. "يعزم لرسم يونا رسب ةردوالط/عوزعيو زكري هزي زو صارم لعررل بم 5
 مفيفغز مملوء نزعت 3 ثزل ردفل لرسم ////ذع له دلال مذ ليل

 درعب كر لمع عسر / لوف هيلع كب نيو هر كرنغ ءاكسدؤرو كبشما هو دهحولانسلهحو رواش ساونا عج هل يستشطوؤاو ماج
 روم دوه موف لسن, يلعو ور ب حل نب هر لب صوم شدلعدااو/ مهب
 وزر اصيسإ/ 012 رغنوع ةلعل نابب يطعورامهمابرئاهرو ساكو
 مع عضل يا قوال ]داع "مابار عسل وم ريس ردن ع نأع را لهي
 تشر ةجعربواناوكلؤ وزنا وزعيمؤل سلا هع د وهز دا تين انيأر يفعل
 رعب م لؤريرس ترمز مراللوبرشمو دارس ناب درعلن دينو
 يوفق + هح لؤبب از حسم نتود تاور وهلا دير ءررشل
 هب ةمإو ]سة رعيسم ىلع زم نركولب ءلهإراص ثم لمررإاه رمسو تح ن) <

 زم رولز
 هم ,

 روما 1

 ا 1 0 2



 و

 عيلإ هيلع عووع لأ كك عودب/ الك يرد / رمز مو اوكلمب مص وسع صول
 برا ازبدل رض تازرسوزفرو يعمد عاازباج بتاال ٠ ةريلار :كيفلإ نإ ثلوج اوس هر جاور رد/وزع) مص داببإ هب واش يذم

 رب زو ااولزناذل 6ةزيزفدا زاكي مر دفيو ووحد هدر اف نر نيويوعطا دال تشن سا
 " مويرمرإ ع صنم, ذو وطير روتر داع تهل بص هانا ءارغك بزل/ دانفالاط
 عونا زم و فلخدم نازع عرس در م يلع متع رررجتلا داس تب اون“
 بف رضلا درا من مب ضي ندر وهشماردذ/ يس اهاو كدذ | مدصوو ءازعلا
 ةعالملإماولاب هتايز رعش) ايزي زر له لامك سلا يس ل يوؤ عنب نضع
 لإ ندكلا/2(ابلير نل يسلاق/س ياذا وسلاكلزعلاضقئنالا هل
 تافعلا داو دل نيو حو هنو نم تاع اكو صر نم ناعم خصر ا هيب نم

 نم دام /اهإز /ل ف ناك» كرمال رإ/م لو غي صرن نر سزور/ سؤ ساقعلا# ظ
 نمو يو ديدفبم ناصنالا امو لق منا بح ذإ مو فعابهكسؤ ملا «زتكلل 1 00 سس لطم زمر ىبر لوغبب لزسإاو « اس وذوي مركاوريما ىف ب وسخ لان ظ بز زما/ وزر لاربال/ مب ديد ناسن زم دع هلو عسل را بريدم تالا ظ

 . نودع مزز يلح لسإلما ةاام و ملوم ازلك, عمال اب ميدلي نضر

 يداهإ بر لربي وسفن ميشيل رغجلا دلتا 0
 ره زن سؤنماو ةرارلإ ةمارلاف] ندوب زمر مقل نإف قعر سو (فيرومعل
 .هنعرغروراوو ععدمذ كتل و اينرلا حج كلمنا ارعالارصن كوت
 ١ رماه لة كيكو مئاه ألغي وو هموت الق ساكس لرررط لوف نأ ع م رك مروفب
 7 نو .يركللورماع با زموةناعتأ نور ميل ددضدل إو ل غَجت وس ونسي فاهم تو
 ارض فيولا صا ف ماورد ورم ء/ نعد نول لعوب إ بلير ون عاوازاخلا
 0 لحلب كسنأ اعضإخ مررت موتنال ليررشتاورجورزعب ا



 نرسضاو وب ورغقلابتا نمت ذره لاما ير مت ىلع ل >/ماون ت/وسإ
ْ 

 ْ ارا نردرأ وتوت ا نوير ازرع رجوع نع لضم نيكي دع عع رلص

 ّْ ةورروبااونانام:[ثو لف/ دوج كرماخ اب كل وزوو رصرو ترث
لولا رعب ي نيلك عم اهعزر نورد و ناس صيلو انزل

 ظ نبي( موللحاخ 

 و 9جبامرر اكل اذ نعمبع در ردك ذو يو عمتك ودحر نوبخو كلوب
 لش /لايثأ ةظعنتم تصح ورعاك جل صاد نورا دكا ربل ع ربع
 رودس م هئباب كلان لش نهر رثإو روف تيبإ كمئكو اد لو اشبح ابها
 1 برم /ز اس مس اورد اورج كرر /وردصأسو ءتعر 1. نآضاسنلا

 ّْ نو عبس ةرطرب مش رب قرأ ع وربح كرو ىدعت ماعم يخريمرب

 ١ يباع كد يكدر نم ليس سوت وو جام ريإإ/ نوعمسو كوز للّوس م دمير ىلإ

 قرئزلاه لىئرو هلي ] سيكو جبنؤعب سال كعَترر مبصاعس] ل اردن اهب

 نرد ةنننإا حبك رو ركام لوتس ملبف م ص ايناس رت خه
 تنريوأ لف يبلغ ىايبح .نرنع و ضباب لوضب ماوي ةنونووضارزم

 ا بعبدا طسراع لا ينال + بيبو ز اهلا هواي نر + بح مسند
 ا ليمرؤزما ال كدب رموز هن انتين نك ييزرز تفل يتتبع

 ظ ءارروم/ةلاوس ةماينزووب هناقر دوا رصئوت ليرد املؤرمر نايف ١ مرو نر
 ا رطعبوو است( ضار ل نسر عذر وس لن ةنئازئازيرحر,ءنعردل/ن وسن الرا 2 _

 | 2 يجر هز ظركلا ةلاوهودزملا راجت نكتار سني هيبابلرعبل هسالع ٠ م
 | 420 ةيساورسنبدرل بورا تاس اناا هملم# زا مجتافال» يو

 هونح اهوبتسبال تلا ة طالاراتس <هيب# كي ئدافاواجبيوع ب ختسعتو م
 0 1 لوبد ذو فيبر فلاب يقعوسووس/ ك7 كى ر/وديورن 0

 و نج يف لززيفاإلس لعن مب يذاع هيلو نع ينزل توا 500 ١ هميم مورو نعومي تاي ويموت ا



 0م رم واس 20000 من ءدورمدمت هياز صلو 00 بارون تاك يال اررس :+طاركزمو ءاونعزسعلا كابملا ولع ءوُس و تاسز لع ةيزلع يبوس لةدرغا لا ىرؤس اد وذداو يبا ىاليع داسج]/ . ضارا هلباغتا زاكي هدط وخذ يودون م. ةس تت يؤلل ةريرسرإح
 "عج || ربك جل ابني نسو بغت 2 منول ايولخ زنع) تحضر اعل مهو رلوع كي فشل عل نم ساري اور )نإ لو ميلع مدلل ركرإٍ ردة لوامو يسإا حيلع جار ار دإ | لارل/ ردا ز هه لع بع اور لا يلع اير عزومك,امبل/ نة عاسل دريم ميس نإ كلوزر 7 . ع !ربجاط وتل جس رم لوول و ىرشن نركلإ كش نشوف راق لويد لول دو إذا

 8 ' 0 الا يلين زيا زيكا ربلالدم ١ى دكافإ تونا 1 ©" ه4 يلع نلزر نلسنالاا/ رح/ لق 1 3 لزتالر صفو  ةرضع كيك 001111 6-2 ظ أ رشوان الست ناقيز يخجل بسه ياك ةرقوك 1 قر اكين ركاق نيل كيرزإل/ ل وسرل نر توهر نيردبز نلااصوتضد 0 مفيقنو و ): .لاهإرمرب تيا+ لريال است هر زدررو 0باده/ مو كلبك
 ا قووومت مي نيردزكإ < (ذ] بيبشأ والمس رسول نيله ردسدأ

 1 ةرزع يبلع ديساعب هيف ميراعب ارضا ذأ 2 :
 4 بال زاب ينحل ذاع يت نركير لعاور موتا رسل 0 ضافي ف فرصا ءايبرمو لا ريد يشارؤمللا , نانو 0000 تس 1 ا !اناسلو 6 يسم
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 0 هع عج اقع يروا ملرغ و0 ع 0
 100 , ولمتلو سينا زر فاي لم يمال ئرتساو ايل سهر /ونززمإذ (يمئز ةيخسم

 | جورام لو تلف نام
0 5 5 2 

/( 
' 

 26 77 ا
 ١ منام 0 0 "و ملالفيتسال لل ا 0 8 00 7 ع 59 يد معا .اونمر / 20

 رو يضل 7 ردشلا 1 7-2 بركس
 ثتربجر/ نير لضرب انش ا رهكلاو راش لسا
 ير حفان نورا هكر كيب :/ل/|نزم سوي ع ميزبص ١ ل رسم منرصإرزملا صصعو ةريوررعوس) نك ءتفلغاو هيفا 3/ بلبل

 01 يتسع معرسلار تؤم
 /ليؤر كنس ااه رزصو بطر سن اورج زا وضو الإ
 شنت ذاكر رو درك رعب لاب اقيلو )5 نوب ركل 1 0
 روغلا كسل اذى بح كلاب ىيلح اذإ, اهنلاور 17 ظ هادم وارد ا اساور
 نإ / لبو ةيلحلا 0 فروا قلع
 م ىلا لهب ؟انميانإمسعن زر ةينوسشلرروزودل ار ا ا د 07 بصمات ار ثاكدكو يرل/و/ فايالاوإ ره ونص و كغيس سنا شف
 0 “1 ل اوروبا فز د 0

 ا |: 1 يال ) | 104 0 لع ا رو ىلا



 »ب

 يوجع زم لوعمماو لعابلا ع |رلاهكيوأر 220 اولا ير
 0 تكاو/امإواهانب نمو تب امر ءابت ور ل اؤ تلم اع وع مع
 007 بلو اوولب كرو لايك < «وهز لعلد دراقالا /مد اغلا تلو لزعمئاك بعض ولا

 ,  اف اه ملون هيو اررجب يمياو لوم لي / ل عاجلا زعوعباإ هوي رشم 1 ل ظ هى افعل -- نادل ل عبو ةّيرسامو يفرز هيلكام و ودار وملوف ء الشلل نو وكن وو
 ظ مب وسما“ نيم لوو كويل معن, الز اعدل رلسلا ةييز الا اجر روشاي  لريخ ةررج

 اهلاباه ان بكر نم !ه رع 6, ليتر نم يكرر عير لا موسم هد يو فنار يزل :لملاو ةالسلم لع دز: سجن دارلاو 1

 سجنا كم كلارا اؤااوكلا سل هزحو مشل ء وج لصور مر دعم“
 لاقؤ هنا ذ رح رد ةسرماةرعرب اعز /لعرل ارساعري ينعاد يب ةفلارلا و سخر بلاء وعن

 . هلا“ ملعب ةرز/ لة عمرو قل را ماعم 6 يدع ظ
 وز داو تاوه لبق 5_2 لعبا وعل لاقوشمركهنلا خياعنتش سار

 ميزت كمر امك مدمن ديزل برش كرر ١ نارين
 حد باذن يصل لسلام يزل دون لمار
 دوس تزكيضقتوومغتامسرصأ سدلماوؤوسعلال ذأ اياه اجل
 او لصقل لجذب ,ةقاتلال مف ا «هلإو نمز وهرز بلاس ا ونين زلوزه يلج تنل وجلال و عارم جز دارو تن اهلج لع ا |ولله ب ماوعتو وقتل ى هبازعزم جنو | و بسب هزوعمكم

 مزمر/
00 

٠. 

0 

 ان تعا ر هروح ووكر كنز اولد | 'مىاناورذ* 0 7
 رتسا يش#مداجم ومب هيب أ الا زد هتوعززم هي ززرلا

 ا هيزال وسر ع/ اغيل معا وتو را زافشم لور اداب



 رسل نوس[ر فن اسر سلع دو لف هادي فدل روللو] لاو اغتاراؤبب تجي هتعيتو رو 0 1 و مْ ةيررلاو رسب 21111111 0 00 مر روس مسبسينهلب 1 4 وسلا ادب مق
 1 سر 2 وبلا ن ع فكاوز/لع هلورم] ءجاو وصال
 لبا رو -....بمحإ آر ديغول يلع علك. 1-0 0
 دنس فدع قشر ءهاورصرا هةر يأ سل ذي 2
 عردقب سنو لول لف رلاوتريق ع اذ ياورد 0 0 59
 1 0 نس ىتسردلاو رانا وبم 201 3 ئسلا 2107 00

 0 00 مو .وهوودإو ]د لاو
 5 انج حش ينك وز وو نا

 ل ركل يقع|ضوعماو كلءام وهز يسع ة لكلاب ورصو ةيدعلل رت او نعال
 يزسزو «وف) عرسلاب ولن لبه اذ[ يرعد)بب نسبي لوضوكامارو رسب ىلإ[ى دول[ ٍيمَبسم رسولا يسينسيرصونم :ةهلك فه اي
 واقرا ى سك فت اريصل يون سوير داوم غسناو رمال لج
 5 20 ةرسلاو رسعلاى هيدا زد يسعنل ع طيزصب
 ا 11 أدر 0 0 ركنإ ا

4 16 5 1 00 1 
 عشالإال 6 تاس اغم هرللال يبل ليدل كو كلبإ اي 1 رسم
 2 روع عاقل نع ءاووفإ نكت ل وشو كؤلا لوفر عبجوو يعش ال هس لو 0 رع و اكلرالا
 زا يرده كل هبزطرو اهاذرب نإ رف هلخريرل نبع ع رعللو
 م 0 لا مي د ىلاغالل بلص لإ ذ موطبالد وبنخال يصعل] د



 ّ لاا رغا د صل اخ نيو إب ىيتوو 6-1-7 ١

 ىسع (جدولع سوو

 ساما 9ب/ديربتو اقننال 0 .رصلإ امر لعاب نم لزهو/ قونزم كي نام وكي رلوغل ءلكرخ/ ى ظ

 أ ١ ريرصلد مو روع دارك در ومرت تمرين
 منع وان صزلا] ]) لوما اوريو ليف نم رب لنعمل مبلل ال ل ل اووي ذابريشلاب ومر مودك دوعب همي ابرزوو عيوبنا 1 تيه دير ةعوو مبا ا نقال ابل /ررشنو لها اا ةيرقتلا وسلا 0 هس ليلإ فيو مج ما اولا ريزمرر ذلك رو ل / نكت < ار( ووالي هبافم وظاناربت اب نادوم وسير رع تح لاا هير وموم كيو نال هوتي ربان الرهن سقن) عابر ادخور 6

 ل اخ ل لمعت هافو هر دع دو ارجذإ ناشي اح هلت ١ لد ماس <, م.ذ انرم اورج نانو ألي ابراس زير بون رمال رثتساباالخ دمإبا بتنا هم كا م 1 .بتيياشسل
 ا« فيم يال دناكا

 ولأ مريس لح زيدوولاو ءارس ديثكيويالال هلل ةتالعم ران و سرزإ هلعازرار لو يسمزا/لاسكالم « لمن رعو وجل بتاع لدم ١ ١ يهوي وسار لاقل جملا ورع عزب لزرل اناس يؤ 20 و ٠ الإ ؟هلذ نملج ار دعارمامملر كام

0 
 0 ما اضلإب دبونسم باو نهر ةاوشت

1 
 واج ين كفرلإ هل[ ال ناك انن او ءاظعإل نااع 0 سه 1| .نارلردل يوص عب تض) ١ ءد ع صو) باع ١ هل «راغلإ لع لخزنرل نزاع فلل ركب 0 هل هنتي هخؤنرب ظ رزشسلو | ل 8 2 ,-
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 ابى ض ابل ايعاذ اريد دباع برو ودا كي زع ةلادض لازاع
 زوو مع عظتلولأب يلعربلختاهئر فتلك شنا امامك ايلا ءر رس ة/العد
 كو رةعيياسإو صنايع ثندو كستلامإو ممجو عسبعت برللاام

 نع مغبلض هب ناو 4و سناء عئل ابد /ل بور اهو عب نر ئنإ نإ ١
 عشب نار هك و صر نصدلا ل عج يلو وصف لمإسو يلع هع لهي

 | ةرارررس(' ١ دنمعسرؤهر صنم ا ضل طي ضرر هر[ مل / ممل نوم يرو يبكم راسل 4 ا
 | 0 1كارع اسناعوا 1 صديب لع دويل ى ينعم وأ مم مه ايبا غ ندرك ىلالا وعدو قف هرج

 | ةاداتلا ةبسملا لوسي : هدب رك موجب د ول) لن كلان سبب طول مؤ ثق مزاناز او

 ملا ب د ا
 اة بر وو طد وتلا لش ملعلواه سوانا الصوت لد غم هيلف يس إم قايل موب ١-1
 || ١ ١ حسد فقعللاذلر هناثلا دغلابم و [منرإ طرركت يوت سدراعبو قبس ل

 035 زال ىونارعطونا كرلكضفيإرتا ل بعمل عليك زو دنع رنعيدوو مولع "يا يي
 أ در مود و ليو ةنطو نملك ]د دموهو لقي لت م قا هش رس لضرب كودو هو | 222.٠

 :5لامع الإ ى) 0 1 . قرم | *م اكو ل | :معش) : 4 مك

 لوم م ة:ةاكا وار دوبا فل لبحر ل ا 0
 1 اعدرج جازت قمر مزز رورة ملأ وأ ص دارا درجت 2 دعرتل
 دك دم يلهب موريعاصر نإ ل عجز >يضأ ى دكر هساب ف: 0 ظ »8 / نع لم با رن ويلا اخو يل
 رار وعلا للطر مكل جيشا زوال“ فيبداسلا حم ش 7 ا ,.وعلال الضو كلل عمل // ردت عزإ عم ناو مؤ ابل ]شمل لور و نيمار 2 40 ر 3 نوهرل هل هأز ياو كفل الاب هلو اعدم نإ ضرزلا قكأ

 نر



 و وافاهتلترر نماسانالم دع ةفناو ارش دل يوتسرو عنضوبلاو جيشا 000
 لبا ناعم# فلاب يحاعللا ن مسن عار علو مقعتسا ييكيو دي اس لس اك 1

 هه ا 1 وأ كل 1 107 - 7 لا

 معلن! رع فريش اور مكا ةنللريرك /جرعلا خسر 0 _ //لرقنإ مل هنال / دسم ءابلإ

 ردع ةعرمء ةعروياتللزا ةجو يعرل ا كوت تدب او سب عومشم بس من
 ندع نور صررسعب لقتل ل هيلا لع لوز م يلعو عز/ افرع ةحووراهكودا 9-0-7
 مه) ايشسوإ ا

 رولا قيلامنرإ/ درا وسل تل نول عر/و رب ىلع ارو سس ب قع ةرصؤتانلاؤزم نايت عز لأن سبر هيلع امون قس او كمارو بيج بيب ؤزمو دياعسالاع يورد في رند نب ليست ال لاو سلاب باو رو و .دىزلاب بهزرو ةصز/زم دعو /ذاو لراناؤرلا»  رويدراولنلاب ليزا يعي طرسا و سؤ رار دروس ورعب بعيرسعلل زو مح ب لح
 د عسر برش فو ماقول ة بكد دام, زير اند/ فل كراش ني ضم هش

 بياوملاو كتب زا -فيرش ءو نريلا وسي لامار زبك ل زرسوئعيو
 يول رادار دمئاعووشزاد ير نتي 22مم ْ
 : اذه بيرل نهد /و> وي نا ني يبستلا نسوا < 1

 00 اد : | 1 0 اس اا نامل ا

 لا ليها حبيس مر وصكو نر ديو زسرغمل] يبو وسم د هع ا
 ديلا زو هيبوصيفلا ضربا درس ايسئزبسم مسلك“ "ل ا
 زج ورم ريو مابه يق فومأمأوأن يبإمبةنامإ لولا اي جنم وزو توالت تيب مع ١
 ب مدان رق وقت نسدإ؟ سنقل يري ولسنا ئلخر هل لما( تجلس ةراسس نفطر
 ربل كلا توتفسزلا و |[

 ظ هدب ناكل اير كنر تزيني صاوس وتس وص محو ةماغلا باع نزال فترسدسعب ١
 : 10000 :عراعم ناب يمل لس لوسن 6 ان دحر
 ليس ىاوإر اله تم 1

 هبال و ايوا أ «ينزإ/ررملوف نتيسولالةر/ل بنو راسو ه 0
4 
1 

١ 

 ااا
4 0 

 ٠ و

 1 1 . 1 8 9 - 3 ” ١ دوو - 1 - 310 ا 7
 كك مس

 5 لس نسال اولا زاوأ ههكفبلا 0-0 : | ظ ظ

) 
0 



 لييرلا زمر ومفطرعد زاب تيثا !يوعدافكموإ ةلرا رح ابن سر يس ى لهن نا
 للل زو لع كلين بؤعلاو تالا اك ناسندل/ يكل زو وم يعمي
 دو ولث نم كرو لهو فير رببسا ع عمل او نسا ى بيعت يمك جاندملا نيا
 ارارررماداع «(رئاو ةداع/ وعز داغ نك ناك دكني هو زْدنو اعنض ضمان اكان

 اج رابتر ديماعلا ادافع[ ىلإ وسر نماسو ملكنا اح نزع
 7 "درتي لو 1 ” روس عرق 7 نم دهن طين م تا ءاظع/ نإ م[ ذإو

 ابعت ما [ةبس ناز ذل هرمنا( تول رملة نورس لإ
 "| رردو اعمر ياو هةر هامور :ىيقلاكولخ وزياوا وقال ءرر/ قل ارب
 زاسنال/قلثماو[ن اس ن//قلخ لاهو غزا فدو هغل/ةةريعدل نيو زعل داو

 ىعم سني نانمعجنلعزم نير بجو هلال ددرفلي وعزيز سبلت
 مترا كرر روجر لزج مدلول رن رحتر ديا موس تايجرولا ل ارز ودتلو مشا

 لقلوةلصنإا هر هيل دبل قاطإإو لام لسانا ورا د فلابس شكو / يفك اصر
 لكوع وتل رسال / ورث رو إو م ينعم نر دفان )ام لاهم دير مسار للك يزال
 [ هلا فيزاوع مز يركلرهدب ون عزم ميو وصابر هنن
 »+ منار رعبلا بيتر غلا ردع تلرب ةورغو اعلا اعل فلا
 ررعزمر راق( ودبل ازا ؤعبت تايد/, لت لل يدرب ضر زعل ا زلال
 تام صح] سملقنن/ نمار رسدمل ع ونال ايت «اهتضو هديه ن د رمإ وم مناع“
 دفع نوم لعلرببدم قر زور سورس اهو قرب س وسلا عنإه هلعأ كأ

 راهن ديار لوز سنو منيهضل دا اهئ يوكن ل عر الكر اهرس لرسم اع
 اول هتريف ل وقيرو ملعب نإزاب كلوي اعوعب مل نإ ,لرععبئغتساورسفبا ب يسار نقلي نارمشدل/ نإ 0“
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 لزفهسب يشر لماذا ربه زيدا نارا رسب دررصم تاو 7 فوات تلال سامه ءا مقفل عجزا !نراق] نأ لغأ ل سكاصو ' 9

 0 هر لولا



 رررإ ددكر ير يسيرهيم يه ازا ذلا ذنرك نر رلمل زرع همزأ د لمع ضعن د عزب فو د يعل ماررغللا مقوم عضاوزا ازا كتل ءارج هيلع لد قوزخ هكا مارحرت 6ايلابل وعدم هكشمإو يبان ا اجيب رعو هكنر تار /ر لوعة يخيب زكو كوالا ٠ ريركتةنارإ و فنلار ءاوزوزدل لكى دكو/ نر ا ومغمإ ةدربعللكوع ءلادلا و يضم يقل دعلابهل نكيتوربعلا قولو تل وزن ةجارلل موردن تاظتع ربو نينا لاضمالاررل لؤي هيج هيلع صقل «.يكمفنع ئعظفل ارجاس اوه بارو
 ىورزإو وعملا بزل ع ندد ناو /«[قنوب اه ن ارو دل لمع نس ميرم لب يموت
 ليو ,ورلالقؤوءارْه نم ملاوح/ لع حلك زب ءدزأ ةاباون /كوييد ام ساوصرإ نع
 لوم كموهبدنلاو ورنا مايرد يي دجلاو لوبا ونين ةنرر/ علل
 يحؤنا اعاكيإهن وهعترنلج ادن حس عيوننا + بركن نر /5 نم ىلإ
 ررومرلكدإ ف محإ و ) اب لافنكووزإز الار ةرماره هقوو نزل هثا
 /و «دصل/نعناتودنلاندلى ميلا عمل وعن /ر انوش جنا يزعتل رمال كل علو هاعنت/ يو شنلاب|رمزمسإ لإ كراعدو 07
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 .ةرصاند ارك ندبزعلل ةعزق الإ نع ايلا ريشتالا بنول جاع 0 ِح ظ ىر سلا عؤملا حمس عانس نزخنأو 0 0 ء رج ءرلاب نو ةتابعإإ > معن ليلة ةيوص + هلاوح |[ ياعو فز لوين تيرا: لرع نعول ميلا عدنا زرصلا ذاع .واتووعرلا والا

 نإ لعمبح اطل اههواظفار (نكلاب ههيصور زلأ ام بلا ةج2 16 ظ عيزلاب تبروو هور ادا ةيصانإن م لزم ةببكك اخ 87 3155 لا

 يا و سالو روز نور عم زوو قط ميزه

 | 27 هللا نب _ىزم او ضو «وديعب مالئلهزء|ميدانوربلك هعلابم/يز رم 2 ا ني 0 77 5 1 ا : درازسسل 0
 ظ ايدان حاوزإ له :مك/انإو نفر لزغن سو يلع سؤ هد| لوسيل هلال ٠ اه لجورهوا لعلب ةوسيرر» لصإبز ةرافزراخ

 ليلإل



 ١  1,ضنملا ميهادلا ىف |

 يرتلا يؤعتك نابزاه ماو قرشسل/ لصد ةرووردنلا ك/ مر يل: ن !يزإاوؤنسس تلين

  4وردت لوبيا 1 ورشات دب
 او دو والؤع دو يسار دع اكوع نر رويدركتدل يانا قناع درا

 مايل اكان ادم جز عه ميزا سل تاب عنج هر و بو فلتر رشا رسل
 يقم حور اييلاب مل هد اهنركد نع نم كرهت اير هم تر اعل
 او ملوغن ووصل امن تفولار يو مالا رنس نسمع يؤم نع
 رومات ابار تلانإب تيار ور ىلإ نمرنح رز رغلا :لبلررمد) ةليامارزت/
 وسير عع لزب ل ريش كن يسئ اع انزل ومسلم وقل نم نيو
 ظ ىهرو هلضو + ءرنلٍ يعل /لينو ةنسورئسسو ثالث ع طموتعا يور لع بنا وظ م عفلا

 نإ ةياهضإ4/ىعارلاو هن ةمراسلا هلعلو نرشير رعت لشعار ازؤ ا |
 هيوروسنإ ةفماو/ هلضقل ةلرن ري وسنو كوالا هر تبغ
 ظ اما ميلصمنإ نور امو شلال بر لالا وملك . ملكة رعب هير لرعت ملوغعل
 ا تعاذتر ننمرملا يقر ش ملامسلال يلة: سل مسمن ايلياس/ وذ

 موون ودك الن رنثيززغلل لاذ كس فرغ وه لبلاك دعوا غل وبلا ١
 ولانرلار يسر / رالف ضو ريتن فل/ لع تربل ان لي نإ  ذان نمد |

 ظ ل 00 لكل جر نم أ لكس سيوف رهيسزعن
 ملأر رهنال ء] ماسالا هامه ,[ بس ناس لكل جر نم +لوم/ ل كذم
 نوه سإنةركل,السالاىهريو/دلرزلو ةءالسإلاه نع رفض و ةيالسلا لابو

 رو رام نأ بع قرش مل 10م زيهم نضر مساول ع درك نإ ا ار ىن.ورللا وز ءردك ا رعلظم نزولا عل يح وينمو سا اع تب
 نو -سهرزفلا ةلبل اجار نلضور لف الزنكي ارر غل وسار زمبسو
 ير قف ماررجكبزيإتلل يوزصرلا هرم كلب اثرا هرقل

 له وسن واعم ك0 0 5 9 4 ,
 ١ ناك دا ننغ ا ند يشسنج عووتلو ع بشلل 1 1 000 ه1 ...١ باسيل. . ضم ب سك - 0 1 1 1 1 12 12 1202 2 2 ةي ياا 5 , .

 1 ' تنل ند 1
 60-0 2ك _ ح



 : 1: ,ليوال) ةزع نيك لاونإ لل نيوددإا ناعم داغنلاب ووكر تاقور طنا دودبلا
 ٠١ ةيضإ نانؤتت ل وسر عءاوزذإى ف بتابرصولاو[يبد نمميلعؤون دكا نيك
 اوكاوكئار تمور تير رقننو إم سمن نيد وملزد لا لوس ماو فن لوصر تسلل هربا لزتلال لؤضيرو مدددخ [ لرسول يسر انيس نعي لاو حا

 ١ مززركريلع قاياازغإي ذأ يرد ب 2لاودز يرجو رإ/ ييسر ك/اقاكانللا يقل لال رلازر ركن علو سدر تمنت ويووإ صوتك 77
 ١ قر فئارو لإ فانا يتسم ابوك ثم كلاويب نر روقم ادله سل
 ظ رؤنالامر عرمان د رضقلزمأ نانريلواوسركاع لكنا ونور نزلا
 يل ةملإإ نسر منيب عالج هلال هز درو إو مياووه و يوان ها الكبا]]# نيارعر دب يلدا مك راو هلو دبي نيل اه امر زها وللا
 متلك هلاورما زوو كلج خر طن ادلع ومو تت الج زميل اهزنع انش ىلع ةلول
 ريذعلا نعزسلبام :اعنح مؤولوذشسال ضرر /ملريوارجرنلا اور سيلال/ تبعأل
 :يولاربد ةراذواوصموارور وك واضللاونوسو ةدظيا بيزو :بألا

 نر رذ ندور اذ ؟ نيكردمماو ءةشئ الهر تاووعل بيزا نآ يهل ة لئلا“ "|
 طرت لهزلؤونم// تزدان لطورالع نما ةسير يانا ومجسلفا © رع برو وا توا مانو مهل رعوع+ هكر سرس 1 ين زيبا عنرو كلو بربري ةيلاغل وانما مريأل 7 1

 ةلب عمدا ئدلم ناب ودود وإذ إرذو مرذ ا مرثعت كهل س ربي رس 67 يسرااكز ةززاهنق نق زرع نازح مددرتع دواز نر فيهم
 اعاومرر زرقا اهر يتقرر تاج عمو نزؤسنمءايديل عاق ميزرعصرأ /

 ظ
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 سون ]نلخ ند لكم فم طيور مالا لمة ظ 0 بوو نأ تورم 3| ياعفو خطسمنا سوني يزيل از نوتر لع ماضنح م 7 وعررم امل ادولف ومكان يعن هب 2#



 ظ بلف لإ و سم يغيواسم يلح عم زن | نيإروب ناك زوس
 2 غلا 4 را مل / رن سلرا اذار نقم يإ سيلان / عت 0

 ايازئز ىلز شب ) .:”قيلابذزمو دا تي قيس ديزاو كركي وأ ةباةياوزاولو 0 5
 اكو بعانأل + سبسشو قوس

 س (مهوبح ةط َنِلعنإ يقرر

 01 مامن اسندل/لإفو فتيبلا واسو © لونج نإ تاوسال ل

 تلاد( نموها اكو !كل/ن زسنرر هدارالبو عملا لإ هرم
 ف 0 رس 0

 فري : مكن حو ةجاخاو هلال ملح اع اقر رد /لاف] اسكن لكل
 أ ىنعات هاو لهاوأ لو“ 1 بعت ذإو لصاو اش ذاترص هنو رانم للبس موو هيلع لما

 (رونس ملول ؛ 0 راضاللو من سل ' دام بج عناب هلارؤإ بمس كرف لاه حو |كير

 تدم 0 ارز ازكةنؤص لله فل ادور انحرم هليسنولكة/زويكو اهب هفطن و
 0 بقاع 9 اس 1 ١ , م مهل الأرز 01 1د زم «وبب نروعل) نم فيفتي ؟ملت/ولص|رمو/و ونفس 7237

 1 7 ارم بسج 6 يلزم 0 7

 ظ ا 211111111 .طيلا غب زمول اعن
 0 نع فنا ميسر و اكل تح لعزل وو ليو ورماوي دعت 6

 ظ 1١ انار/ءلوفل اْنْس ل! مننا 1 يلا روحا كراس وأ ة يعم ]و

 كيل 0 ارز ضيسوب لمد وب قس لس : اهجلاوأ 0 4 7 ةزلإو

 7 اورنل ا تبدا ال داس / ا

 | مارون ررصرو و زعلتك ههاون) ومر اعط مدس اررعت

 يع 7 كار 7

 ضاصاإ/ رعب ةصورس نارا زو فعازر هروثارعقد م نسق

 ْ ّ ريلعدبإ ىوز رعال / عوص نم ظ ا 0 5 : رد مقنلابواو رمت وع هله 1 0 6 10 و | سرر )و سانتا 7 تاررولاع 1 0 114 9 رع 7 هن عب لح اونو نف افال طعرارئلالدب لرش "١ث هزاو تايوزعلابوأ “ ْ
 أي يح هيلز وبان» توا روز رع

( 11 | 0 | 



 يعل )اون نضر ركملم ةايرومل نبإ 4| ةيدإ علا سرعنلاب لا وتبدا ل ضو
 لعدناو فلا + وره و زإب بةغدب لببعلو] ودك لب مادلوا منال 2 موررنك زول درست ا زادنواذ'يلعلا حو طاعجب ب فقيوب 17 5 ,ووطدب ننام سن ر ون اربم نمل !ذإ تايداعنإو وهن اح تارشمأل
 ريل عوز ارو مكقل سمن رمت بشع يؤم ناسنال ناو 5/7
 ظ هر وزوبزعاذإ ا ميلم/ميل ةلاةزعلو /ق يطع رسل 1 م دنا 3 ومواملا بحري كنا ازيعو نيب ز مم 0

 7 هد زم ايل دير هد ءرنإلصالا منال قو رسو رح نت م00 ٠ 0 و /ي وحلا نصح حطعلفدر تف م جزوو قوس ©,
 4 5 2 47 ل نسون مدي طوب ونسع مهيب جشو زم ظ 4 214 را للان مز ,اهئاور سامر اونلع 44 عيرإ بع م

 ترسم اعقردش زل هزملاب ثرادؤس دردب تانسح 1ع زحل 0 ا
 8 8 ها 'رزاماسانا وب موب ةفاقإ+ متايب قسك را اذا اصير د ا زور ةوررفلا اء ةعراغنإب دل نهرا دارس طع ادبأ ل الا ١
 ا هيلز اوم .ىنحرمامار ديورولا هل تؤ رضضار يسمع وزئانسد ماونإ م جاعم تنام هفلر ومش هال 1 6 روف فرضا ةاودإ ووصل نوت" 0 1 2 بو شاب مضارع 5200 1 0 ١

 ا نإ و هاكر نبهان هكرد ام ةطن لام الظلو 0 3 ا 0 . فلو اع دوا هدام نايس حك تس كقول تلامس امنا ظ
 ةي] ضل عب «ريهيداة مادري ل 1 ا

 صك



 سن مترزا جرا معنا 1 0 // نزف اتينا هس يلع غرك ا رو نادم
 شل يما لاكن لم اذ/ىل نب لونعشومينا + فز مل إو ادعم
 ناوملل ام زناكيت فلا كل نوت يمال دوع بع نس اذإ حر دفا رز قنح
 امام سبر فانه /ىنم ن/ىوزوياغملا كر طرت ىوملا يو ىلع لدفن نمنع

 اهلا ةرعاجب خلف اها + نره/وعبل نام سؤسلاغب بدسرص وم حرتعة كلاب“ 220
 نونا صفرابصر وسلا رايز نوت وكر فالي عسإاو هو ل م اوهام هير بلكي ٠ ادعي زرموتس كازوساو لرمعا زاك جا ءاشسوزوةغلبا 07 و 0 ترام[ ينوب اروصر ب تيل هز ناس عزت توما ظ

 ايزر لل ديعس كعمر هل ةهث يقي دل نامل ي فس ل فدع ولع هييبو عدل ل
 رازشرومز اروايزناعاذإ بارق نرادن ابوس سك هلا كلذ رؤورعز اع

 رول ديولدددتو تفرش اروبا وا نوبل ارض كوري وأ كودنإ ةمؤلب ىلا زولك رز نرش وسم انك ودعم ماوس و وما
 لكسر نوتعيعتام علمك را مرار يدل اك قربا با ىويدنؤل/ نيغبل/ 4< .
 نوكيا وفلل ديطلل تاوغا ىو مكهكرالاو بدتوي|ررس خدوملو ينم 3/2
 ٠ ربولا هللا وزكرشم ءاوجرم كيو مولا رج هنالااوجح يلا ةوزتاكلع لع
 : 70 0 ةسكلاو رهن / رعو طههتف مادبا فلرشم را

 و رلايدإ واهو در واذ ع ئانض/و ور نراكم نمي اذ/ىوريراوأر بكا نللريوكت
 5 نه ريؤملايحعب ىو يل ةيورلا + / ييؤشإ نصراجالا م اننلإرو رزورعلا
 ورم باطقلو علا غلا ود رس رب ىلسشلرع نيعبلا ارميا 0

 نزهكا كلا وصلو هدتؤل وشب ب يشر /اي هس هد هلا
 با / ليمز «ٌزش نع ميدل كذأ نايتبسو تارت اولكر سر عوق

 رقيؤملاو روم ذآ بن ازا كورلا نم وكعاو ابرد وهم دلعم ب رثث ع هتلديسل ربما اهنا واط عسو هب سنا موا ةعرامثل وحلا
 رسل ويوإىزممل نعل ةر مرش قنا عجز نق »لامي تزيإ:ثرلأ ىرإ



 1 ١ فاز وعم يقتاو تءاع اود ءلزيتش الر ورلابوا
 4 راكم عراه كو ززعاشم# رحال سانا /م حم يسن نإ
 4 زو تاذاملااودقو اوس سرا ///ب :ريوملا ركنا ورد لال يب
 0 يأ ل اقتو من هس, علو ملاصاياروصغم نوب ام لهذا وق نإ البلا, ولأ ع ص ١2 ىدكع نما زن كدابع مد. اوديباسو | قخب ل 55 منا نامل وه ازتولاوأ دنس نم كن © مئلاب 07 اونو رورزرصلا ةءابعلاو زبرسإنإ ةوسفاباقز انيانرلابةزدلا
 : ىدويزعامار عامنا ا)اةنساو مومن ناسي .افركأ نإرسفإ نود ثا
 ظ هنزعؤبل ني ]نسعي لبس هذ اج : ماع ايزل نوبت تحد عضو نرش

 يملا رب مز ]ون قف ابوق اونرم هدكؤملمبلا وع معلار روس / م وبسر ب“

 رز هنا زو نمسك امش رهن نهشلإب نيرو يرمز كاز . لومشير هز قرا ادارسل نإ, عين هيو دي زم 0 0
 ئ 5 و درعتلا كرمال /ةنعلو 1 0 انور

 0 نامل زور منم د كم7 قيدافرلابوب مبا ارا صو نولساب قرارا ظ
 . لكرب لوص مر مب يلع مف هيريلونلاو ب اسم لا

 ىوإ هنرمةرعو/ لاول عرعر لفحو «دز هو يسار رسب را 5 ة/لدوسلس ناز و جهت/ نير ملع رشا_
 ١ ما أ رلاخ مكن نلخ اان بسيف دوز دفا هرعت

 ْ و وركوزلا مس ره هن 2ثط قلعت زوو ترب شكر هل لعرب
 عي 0 نم ةياراشا + 00 ادد

 0 علا دل 0 قو لإ '
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 ضي ةروومعرلع ديرك ىبعلا لاين مشو :سنإرثارج روزا وك مناثو/ اهدنا « ثادوزب لاب فضلا منال ملام صيصقو هيلع ل هش رلفلا ايوا
 مزود نم ءئنفان دلع مح كك ب امن لاف فسح /ذإ + املا ركون
 دعبو يلع كجنلا نع نين صوح ربع نويووكلارضر صوص /ةييرقذت “>  ةنلاوم ذيك هيررس لم ويؤلوس ل ةرربيره 4# ,ةزم 0 وم ؛اعرمص ماوس

 0 0 06 ار سمابإو هلك ل يهل رو... مم ظ 7 لوب هنتد / , قل ب |

01 

 ظ . . ١ قلل ءءفؤيإةلزط بنار قة اسر مل ير يشد الو سر اتاك / ليون دمحم
 ظ مش رو مرره لرد هلا علا دك ي عزل دارل] نحر نم كبها كرت دارا | 0000 نااار الافاتار اها منكي اهرانخ/ؤتلاب حيسواهراثا رض

 ا تهيو | ىورذ/ كمدهرر /نم هناداسرملعسس/ وش لوسير برش 0
 بعل بزهرز لي طْفو يدم وص رن ادوسر هييريزو تا ةسسا ٠ يا
 درو سبلفا | ه ريسو.اعنمر سيكو ب اهتلا يان سهيل مالا, يري ط
 ظ نبيل ىلع زاد منصغاعالبأ نيوز عوم راسك م لجر مبين واكإ تزور مور رةنتع
 ا بعز لونردتانث لك زنا مدد وه مهجي/ووق ل يي معمو مسيو إب همعلللا 007

 ١ نيالا ومو ا ذو يزمرلو كسوف ك/ هوجو هاك ن وكرم لببع/ رقم هشيت
 ْ نير نا 2 ملدر برب رانم ؟+ لك لك مد] لسز ا”لور هن ىزتأ هج كازا
 را المو هيد نم عوج ل جرلا ممر ؛ يل هع مزمور 2027 موفد و هسيرعلا
 |. ةرزعجبرا | يييالإا عم م ديهالزبال ل عقب صن دبتو رادار ءارص( هزعق

 . هيرايلل ! قيمر ويمدنابو ناو يشن لافت «رز ةالدبكطت يربك مج 1 1
 ١ راحو ايريو رهسو ردافكداره اولا 0907 3 0 1 | 35 تمير رمل
 0/0 | نأ نم يور ليكقنس 2 50 دم يرون لل «دزتسزوإ حجرمس ا ري يا



 لمع لسنا ةرسرؤ اسر ةيلع معز[ و ضن نع ةزإرو باررازرنللا : ساو 7 ةررفإ للأب هز لزكال يب ةحر عزف 0
 4 هبإر ةبتس رسب رو "يااا كو تلة سلا ةابح ريالا

 لإ .لتسزا + .ةلورلا | عيضلاو زا ة لور م المل لج ال كر .0 هر بع هال دوزسملا سل 5 0 ارسم كر ريع اني قلعت لهو قزليد/م هر ة هوادة نجا
 . نيل اءلذ بوز ديادت هوزير//نورقوو ةوراتمب ل شلال“ 7 6

 ةمارايرس وز مس!« ضو البالل ركام يموت اعجب لا
 ١ نب لوعة قير ليز بل رجلا» / ظ

 يدل تياومنسر الا لافت العر وسل اب تتوب هذكع عز دوضو
 رنيم لازجإ (هاليالو دكاو ميلا سار يصر عت لو رلعيو لوس

 يعم عروس ندر اهنا ديلا 1 عراورسبعم
. 

 ليهلا 09 فوح مزح شرم و لقطعلال 40 م
٠ 

 فام ر مزعل تنسج اوس معلأ دع /ل وسو فانا و ش مس ,و ميغ نا صوان ورب ضبان واسر رود اسفل
 فيري عصاي هيو ىلإ نوه)ل] وتس سنت ها مت اويعكلال
 غرب افك الد نر زوو فتلاوزرعم ءامعتسإ <( ةقرارملا سس
 ٠ هيكون واكل ا

 ساس علقو 9 را روف ومالا . لا “ةزيااوإ رمعب هك 000 0 «زه عسل م0 )و اهضاوود رعب ل و
 لنا



 0 ا لس عا و 0 ريكو عفلفا كن ةلرنر ارواب لهي 7 42 ابوو.لعلا مم 3 0 بزرإ رمل لعلب ظ
 اه اسر ملعرما لع تتت] 6ع قلق و لاك عم يزلساعم 507 0 يجو اَمار هايج لم ساو ورا نلت زو رف يدان وير عسر دن 1 0 ا ول ع لا نو ” ير ب ار لعل «ةرمزب و امتي راو انو كوي 00 ريالا يي ل / نو ' نر يرلل 6) ملام مع نولواغ عر ن
 5 ةردكلا رفا ملا وك البنا زود الاهم /ج 8 0 در

 ه7 77 نسمح لو لرش مسوس ةكرأ مهاد 0 ا نايا دوصلا« قعد دهرا وعول رست اردفتاكئ وسلا فز و هادا رع ميز كزب نلاع الخ ير( وع يرضزو ول ملرلهثاكو هما ل لاوم/ ضوه عيل نرمل/ د إو مسا [سدف هلع 0 نريد ضر ا : در مل اهفررصلا 0 راع سيرسل بلع داب يب يسال قف تيرينإو او 0و طا رام د ب مل و ول جر
 ظ . قود عب عراتم ععدزإ ع ختام ناكل | تسال عم عرظمولالإ لخزتالا نإ ليس وشاكر رق تماس اب |رل اكسس و زم )شنت ل هرور نطو سالم يعض معلإ مار وتخاو ا 6 ا ةنزكم زوو اكدر بسب نك نو نإبو ليورهب | حرم مل رو :ةيف] + هل/ 00 « ىئلاووجع دلصلامنؤ نب سرب ردا يبل سس بزل د نمرينأ ءدطست وكل روس 00 0١ :ريدلادأر الا كلو هناا وي اكلم نإ كتمت لق طر 01 قعارزل/ سس ان ]و © 20م كهل كضغيإ نم



 ا مل اهوورص اهم قى

 نرفع دعانا اوربعاال او هلق عتبي بعد /ربغادم دوز اعنا
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